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Lelów, dnia 13 lipca 2022 r. 
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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym 

 
 

Działając zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym  

na zadanie: „Budowa Przedszkola Gminnego w Lelowie” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod nr 2022/BZP 00197604/01 data zamieszczenia: 7 czerwca 2022  

na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy PZP. 

 

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 3 ustawy z dnia  

11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych - „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: Do wyznaczonego terminu składania ofert tj. do dnia 23.06.2022 r. 

do godziny 10.00 zostały złożone 4 oferty:  

1. AG-BUD BIS Sp. z o.o. ul. Jagiellońska 59/65, 42-200 Częstochowa;  

2. RISER Sp. z o.o. ul. Inwalidów Wojennych 8 43-603 Jaworzno;  

3. AMB BUDOWNICTWO Krzysztof Prokop Kozia Wieś 11, 29-105 Krasocin; 

4. Firma Budowlana Ekoinbud sp. z o.o. sp. k ul. Geodetów 29 80-298 Gdańsk  

Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia  

w wysokości 7 823 400,00 zł brutto.  

W toku prowadzonego postępowania, trzy z czterech złożonych ofert podlegały 

odrzuceniu. Pomimo, że jedna ze złożonych ofert nie podlegała odrzuceniu, a niniejsze 

postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym z możliwością negocjacji treści ofert  

w celu ich ulepszenia, o którym mowa w art. 275 pkt 2) ustawy Pzp, to Zamawiający mając  

na uwadze zbyt dużą różnicę między ceną ofertową Firmy Budowlanej Ekoinbud sp. z o.o.  

sp. k., tj. kwotą 12 185 387,28 zł a swoimi możliwościami finansowymi podjął decyzję  

o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.  

Zamawiający podejmując decyzję o braku możliwości zwiększenia kwoty, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej 

oferty brał pod uwagę celowość i efektywność gospodarowania środkami publicznymi. Zgodnie 

bowiem z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki 

publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny. W ocenie Krajowej Izby 

Odwoławczej (wyrok z dn. 22.01.2019 r. sygn. KIO 2608/18) to Zamawiający ma prawo a wręcz 

obowiązek podejmowania decyzji w zakresie, czy zwiększenie środków przeznaczonych  

http://www.lelow.pl/


 

 

na realizację zamówienia jest uzasadnione pod względem celowości i efektywności 

gospodarowania środkami publicznymi. Decyzję zamawiający podejmuje w określonych 

warunkach zaistniałych w konkretnym postępowaniu o udzielenie zamówienia i w granicach 

możliwości finansowania zadania. 

Ponadto Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła także uwagę w jednym ze swoich wyroków,  

iż „…celem postępowania o zamówienie publiczne nie jest nabycie przez jednostkę 

przedmiotu postępowania "za wszelką cenę", ale nabycie go w warunkach własnej 

kalkulacji i założonego budżetu na dany cel, co mieści się w autonomii jednostki 

dokonującej nabycia określonych rzeczy lub praw. Decyzja, wyrażająca zamiar nabycia 

określonego przedmiotu, tak jak każda decyzja podejmowana w warunkach rynkowych przez 

podmioty komercyjne, zawiera w sobie wyznaczone przez nabywcę granice, w jakich będzie  

się poruszał, w tym granice finansowe, do jakich jest zainteresowany nabyciem przedmiotu 

zamówienia” (wyrok KIO z dnia 20 kwietnia 2015 r.,sygn. akt KIO 694/15). 
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