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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

dot. zamówienia publicznego dla zamówienia o wartości poniżej progów unijnych, 

określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, w trybie 

podstawowym bez przeprowadzania negocjacji: „Adaptacja części pomieszczeń budynku 

gimnazjum na Bibliotekę w ramach realizacji projektu pn.: Gminna Biblioteka w Rajczy 

dostępna dla każdego – montaż oraz dostawa pompy ciepła i fotowoltaiki”. 

 

Na podstawie art. 255 pkt 3)  oraz art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”, 

Zamawiający – Gminna Biblioteka Publiczna w Rajczy unieważnia postępowanie na realizację 

zadania: „Adaptacja części pomieszczeń budynku gimnazjum na Bibliotekę w ramach 

realizacji projektu pn.: Gminna Biblioteka w Rajczy dostępna dla każdego – montaż oraz 

dostawa pompy ciepła i fotowoltaiki”. Zgodnie z art. 255 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień 

publicznych, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

UZASADNIENIE PRAWNE  

Zgodnie z treścią art. 255 pkt. 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą”, 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”. Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty 

na sfinansowanie przedmiotu zamówienia, w związku z powyższym Zamawiający postanowił  



 

jak na wstępie. 

Zgodnie z art. 513 ustawy Pzp Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci 

elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 

pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka spełniającego 

wymagania dla tego rodzaju podpisu (art. 514 ustawy Pzp).  Termin do wniesienia odwołania 

(art. 515 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp) wynosi: 

a) 5 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej, 

b) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej 

podstawę jego wniesienia, jeżeli informacja została przekazana w sposób inny niż 

określony w lit. a.  

Odwołujący przekazuje zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo 

postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie 

pisemnej, przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł 

on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 
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