
 

 

Znak sprawy: 115/TP/2022     Warszawa, 12.01.2023 r. 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu nr 115/TP/2022 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne prowadzonego 

w trybie podstawowym (wariant 2), pn.: „Kompleksowa usługa w Pawilonie Edukacyjnym Kamień 

w zakresie ochrony, recepcji, sprzątania i transportu” nr sprawy 115/TP/2022 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia  

 

Działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, z późn. 

zm.) zawiadamiam o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

prowadzonego w trybie podstawowym, pn.: „Kompleksowa usługa w Pawilonie 

Edukacyjnym Kamień w zakresie ochrony, recepcji, sprzątania i transportu”. 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 7) oraz art. 255 pkt 3) 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

Uzasadnienie prawne: 

1) art. 255 pkt 7) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) 

2) art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:  

1) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

oraz uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 

uwzględnieniem art. 263 oraz  

2) cena 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 najkorzystniejszej oferty.  

Po wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu, które miało 

miejsce w dniu 22 grudnia 2022 roku, Wykonawca uchylił się od zawarcia umowy w 

sprawie zamówienia publicznego oraz nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy. Przy czym należy wskazać, że Zamawiający nie mógł 

dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu 



 

 

oraz wybrać najkorzystniejszej oferty, ponieważ cena oferty pozostałej w postępowaniu 

przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, zaś Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty. Wobec powyższych 

okoliczności zachodzą przesłanki unieważnienia niniejszego postępowania.  

Pouczenie:  

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej 

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

 


		2023-01-12T12:23:04+0100
	Magdalena Maria Mycko b15dc4ce13b5e5cd9cbc097979a6f0545059c61e




