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ZAWIADOMIENIE 

o unieważnieniu postępowania przetargowego 

 

 
Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 

INS/TW-15/2021 - część nr 2 „Wymiana nawierzchni na 

placu manewrowym przed budynkiem G35 wraz z 
odwodnieniem”.  

 

Zamawiający, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Nowych Syntez 
Chemicznych z siedzibą w Puławach na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z 

dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 
2019 z późn. zm.) unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego Nr INS/TW-15/2021 – część Nr 2 prowadzone w trybie 
podstawowym bez negocjacji na wymianę nawierzchni na placu 
manewrowym przez budynkiem G35 wraz z odwodnieniem.  

  
 

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.  

 
 

Unieważnienie faktyczne 
 

W w/w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w 

terminie składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego na dzień 13 
sierpnia 2021r. godz. 11.00  zgodnie z  ogłoszeniem o zamówienie nr 

2021/BZP 00129184/01 opublikowanym w Biuletynie Zamówień 
Publicznych w dniu 28.07.2021r. oraz pkt. 13.3. SWZ wpłynęła 1 oferta 

złożona przez Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane TERMOCHEM  
Sp. z o.o. z siedzibą w Puławach, wartość oferty: 156.232,20 PLN/ netto.  

Przed otwarciem ofert, Zamawiający działając na podstawie art. 222 

ust. 4 ustawy Pzp, zamieścił na stronie internetowej prowadzonego 
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postepowania informację o maksymalnej kwocie jaką zamierza 
przeznaczyć na realizację zamówienia, tj. 102.406,90 PLN/netto.  

Wobec tego, że cena jedynej oferty złożonej w niniejszym 

postępowaniu przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający unieważnił 

niniejsze postepowanie w części nr 2 na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy 
Prawo zamówień publicznych.  

 
Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

 

Na powyższą czynność służą środki ochrony prawnej określone w dziale IX 
ustawy prawo zamówień publicznych. 
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