
 

 

 

 

 

Warszawa, dnia 2.12.2022 r. 

                                                                                                     

                                                                                             ........………………………………. 

                                                                                             (Wykonawcy, Internet, tablica ogłoszeń) 

 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

na „Remont instalacji c.o. w budynku L „przyszklarniowym” w PAN Ogrodzie Botanicznym w 

Powsinie” - (znak sprawy BZP.26.1.3.2022)   

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 

Zamawiający Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny-CZRB w Powsinie, działając na podstawie 
art. 260 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2022 
poz. 1710), zwanej dalej „ustawą Pzp" zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu 
zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. 
 

Uzasadnienie faktyczne: 

W dniu 24.10.2022 r Zamawiający wysłał do Wykonawców biorących udział w postępowaniu oraz 

zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze oferty 

najkorzystniejszej. Wykonawca Tronix s.c. Rafał Sowiński, Krystyna Sowińska, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił jednak podpisania umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Na podstawie art. 263 ustawy Pzp „Jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie 

wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zamawiający może dokonać 

ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców 

oraz wybrać najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić postępowanie”. W związku z faktem, że 

pozostałe oferty złożone w postępowaniu przekraczały kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia - kwotę 150 000,00 zł brutto, która została 

podana przez Zamawiającego przed terminem otwarcia ofert, Zamawiający odstępuje od 

ponownego badania i oceny ofert i unieważnia postępowanie, ponieważ nie istnieje możliwość 

zwiększenia kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny złożonych ofert. 

 

Uzasadnienie prawne: 

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. 
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               Dyrektor 
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