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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

Część 2: Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tczów 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowa kanalizacji sanitarnej 

ciśnieniowej wraz z przyłączami w miejscowości Podzakrzówek Gmina Tczów oraz 

dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Tczów”, ogłoszonego  

w Biuletynie Zamówień Publicznych pod Nr 2022/BZP 00012999/01 w dniu 2022-01-11. 

 

I. Działając zgodnie z dyspozycją art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia, że przedmiotowe 

postępowanie w Części II – Budowa dodatkowych przyłączy kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy 

Tczów zostaje unieważnione.  

Podstawa prawna unieważnienia:  

art. 255 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 ze zm.) – 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 prowadzonym postępowaniu dla części II wpłynęły dwie oferty, z których najniższa cena (1 369 

624,79 zł) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia (700 000,00 zł). Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia 

do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

II. Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia 

w przedmiotowym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego tego samego 

przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia. 

 

III. Pouczenie o środkach ochrony prawnej. 

Na czynność unieważnienia postępowania, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej na 

zasadach przewidzianych w Dziale. IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 

Otrzymują Wykonawcy biorący udział w przedmiotowym postepowaniu. 

 

Na oryginale podpisał 

       Wójt Gminy Tczów  

                   Arkadiusz Baran  
 

Zamieszczono: 

1) platforma zamówień publicznych: https://przetargi.tczow.pl 

 

https://przetargi.tczow.pl/

