
 

 

 

 

Znak sprawy: DPT/ZP-PN-2/2022 Wierzba, 30 czerwca 2022 r.  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

art. 275 pkt 2 ustawy Pzp, pn. „Przebudowa budynku Centrum Konferencyjnego 

dostosowująca go do obecnie panujących przepisów p. poż.” - znak sprawy: DPT/ZP-PN-

2/2022  

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Zamawiający – Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie, działając na podstawie 
art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2021 r. poz. 1129 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.,  

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 
zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

 

Uzasadnienie faktyczne 

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie na składanie ofert, określonym w 
ogłoszeniu o zamówieniu i SWZ złożona została jedna oferta od wykonawcy ZAKŁAD 
REMONTOWO-BUDOWLANY KRZYSZTOF CZERWIŃSKI z siedzibą w Piszu (12-200), Snopki 26A, 
na kwotę 573.044,00 zł brutto.  
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 420.745,23 zł brutto.  
 
Wartość złożonej oferty przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny 
złożonej oferty.  
Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie 
art. 255 pkt 3  ustawy Pzp.   
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w niniejszym postepowaniu po terminie określonym w 
XVIII SWZ (tj. 15.06.2022 r. godz. 14:30) wpłynęła druga oferta od firmy TAMA Farby-Lakiery sp. 
z o.o. z siedzibą w Piszu (12-200), ul. Olsztyńska 3. Oferta druga została złożona na platformie 
przetargowej LOGINTRADE w dniu 15.06.2022 r. o godz. 15:27:08. 
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