
 
 Rutki-Kossaki, 03.11.2021 r.  

Zamawiający:  
Gmina Rutki  
Ul. 11 Listopada 7  
18-312 Rutki-Kossaki  
ZW.271.31.2021  
 

ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu postępowania 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 
negocjacji (art. 275 pkt. 1) na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy 
Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle”. 
 
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 w związku z art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.) Zamawiający 
– Gmina Rutki, ul. 11 Listopada 7, 18-312 Rutki-Kossaki, zawiadamia o unieważnieniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Zagospodarowanie terenu przy 
Świetlicy Wiejskiej w m. Zambrzyce-Króle”.  
 
Uzasadnienie prawne:  
1) Zgodnie z art. 260 ust. 1 ww. ustawy o unieważnieniu postępowania o udzielenie 
zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub 
wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji – 
podając uzasadnienie faktyczne i prawne.  

2) Zgodnie z art. 260 ust. 2 ww. ustawy Zamawiający udostępnia niezwłocznie informacje, o 
których mowa w ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego postępowania.  

3) Zgodnie z art. 255 pkt 3 ww. ustawy 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:  
 Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający udostępnił na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokości: 80 000,00 zł brutto. W niniejszym 
postępowaniu złożono 2 oferty: 

Lp. 

 
Nazwy albo imiona i nazwiska oraz 
siedziby lub miejsca prowadzonej 
działalności gospodarczej albo miejsca 
zamieszkania Wykonawcach  

 

Cena 

1 
Budownictwo Inżynieryjne Piotr Jarząbek 
18-300 Zambrów, ul. Papieża Jana Pawła II 
14/3 

186 435,71 zł 

2 
Przedsiębiorstwo Budownictwa Ogólnego 
„BUD-MAX” Jarosław Barankiewicz 
19-200 Grajewo, ul. Targowa12 

216 162,71 zł 

 



Oferta nr 1 z najniższą ceną, przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do 
ceny najkorzystniejszej oferty. 
 

Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do unieważnienia przedmiotowego 
postępowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. 

  
Działając na podstawie art. 260 ust 2 ww. ustawy Zamawiający udostępnia niezwłocznie 

informacje, o których mowa w art. 260 ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania http://bip.ug.rutki.wrotapodlasia.pl/. 
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