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IKŚR.271.2.5.2022                      Nozdrzec, 28.07.2022 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: „Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec,  

w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części”. 

Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

poz. 1129 z późn. zm.) zwaną dalej „Ustawą”, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania pn.: 

„Remont dróg na terenie Gminy Nozdrzec, w miejscowościach: Hłudno, Huta Poręby, Izdebki, Nozdrzec, 

Siedliska, Wara i Wesoła z podziałem na części” w niżej wymienionych częściach: 

I. Remont dróg w miejscowości Hłudno: 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

Podstawą prawną unieważnienia jest art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), który stanowi że: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) 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 unieważnienia postępowania: 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w ww. części kwotę 213 561,48 zł brutto. Informacja  

o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została zamieszczona na stronie 

prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert, w dniu 25.07.2022 r. 

Ceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu w części I przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić 

postępowanie bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych 

czynności byłoby bezzasadne z uwagi na brak zgody Skarbnika Gminy na podwyższenie kwoty przeznaczonej na 

realizację zamówienia.  

 

II. Remont drogi dz. nr ewid. 36 w miejscowości Huta Poręby: 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

Podstawą prawną unieważnienia jest art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), który stanowi że: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) 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; 
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Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w ww. części kwotę 32 015,31 zł brutto. Informacja  

o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została zamieszczona na stronie 

prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert, w dniu 25.07.2022 r. 

Cena oferty złożonej w postępowaniu w części II przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

realizację przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez 

wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych czynności byłoby 

bezzasadne z uwagi na brak zgody Skarbnika Gminy na podwyższenie kwoty przeznaczonej na realizację 

zamówienia.  

 

III. Remont dróg w miejscowości Izdebki: 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

Podstawą prawną unieważnienia jest art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), który stanowi że: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) 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 unieważnienia postępowania: 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w ww. części kwotę 301 481,29 zł brutto. Informacja  

o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została zamieszczona na stronie 

prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert, w dniu 25.07.2022 r. 

Cena oferty złożonej w postępowaniu w części III przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

realizację przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez 

wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych czynności byłoby 

bezzasadne z uwagi na brak zgody Skarbnika Gminy na podwyższenie kwoty przeznaczonej na realizację 

zamówienia. 

 

IV. Remont dróg w miejscowości Nozdrzec: 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

Podstawą prawną unieważnienia jest art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), który stanowi że: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) 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; 
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Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w ww. części kwotę 185 730,58 zł brutto. Informacja  

o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została zamieszczona na stronie 

prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert, w dniu 25.07.2022 r. 

Cena oferty złożonej w postępowaniu w części IV przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

realizację przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez 

wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych czynności byłoby 

bezzasadne z uwagi na brak zgody Skarbnika Gminy na podwyższenie kwoty przeznaczonej na realizację 

zamówienia. 

 

V. Remont drogi dz. nr ewid. 381 w miejscowości Siedliska: 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

Podstawą prawną unieważnienia jest art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), który stanowi że: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) 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 unieważnienia postępowania: 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w ww. części kwotę 26 476,09 zł brutto. Informacja  

o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została zamieszczona na stronie 

prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert, w dniu 25.07.2022 r. 

Cena oferty złożonej w postępowaniu w części V przekracza kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 

realizację przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez 

wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych czynności byłoby 

bezzasadne z uwagi na brak zgody Skarbnika Gminy na podwyższenie kwoty przeznaczonej na realizację 

zamówienia. 

 

VI. Remont dróg w miejscowości Wara: 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

Podstawą prawną unieważnienia jest art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), który stanowi że: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty; 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: 

Termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu upłynął 25.07.2022 r. o godz.: 9:00. W ww. terminie nie 

złożono żadnych ofert w części VI. 
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VII. Remont dróg w miejscowości Wesoła: 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

Na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 

1129 z późn. zm.), który stanowi że: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

1) nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty; 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania: 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w ww. części kwotę 261 410,42 zł brutto. Informacja  

o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia została zamieszczona na stronie 

prowadzonego postępowania przed otwarciem ofert, w dniu 25.07.2022 r. 

Ceny wszystkich ofert złożonych w postępowaniu w części VII przekraczają kwotę, jaką Zamawiający może 

przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia. W tej sytuacji Zamawiający ma prawo unieważnić 

postępowanie bez wcześniejszego dokonywania wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż wykonywanie dalszych 

czynności byłoby bezzasadne z uwagi na brak zgody Skarbnika Gminy na podwyższenie kwoty przeznaczonej na 

realizację zamówienia.  

 

 

 

 

Stanisław Żelaznowski 

    /-/ 

Wójt Gminy Nozdrzec 

  (podpis Kierownika Zamawiającego 

lub osoby upoważnionej) 


