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KI.ZP.271.10.2022                               Głubczyce, dnia 15.06.2022 r. 
 
Zamawiający: 
Gmina Głubczyce 
ul. Niepodległości 14 
48-100 Głubczyce 
  
       UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
       O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00181770/01 z dnia 27.05.2022 r. 
Nazwa zadania: Ograniczenie niskiej emisji w lokalach mieszkalnych stanowiących zasób Gminy - 
wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce. 
 

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) - 
dalej: ustawa Pzp. 

 
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego 
postępowania. 

 
Uzasadnienie prawne 
Art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 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 
W dniu 27.05.2022 r. Gmina Głubczyce, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, wszczęła postępowanie w trybie 
podstawowym bez negocjacji na realizację zadania: Ograniczenie niskiej emisji w lokalach mieszkalnych 
stanowiących zasób Gminy - wymiana źródeł ciepła na terenie Gminy Głubczyce. 
 
W wyznaczonym terminie składania ofert, tj. do dnia 14.06.2022 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna oferta. Cena 
złożonej oferty znacząco przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. Z uwagi na powyższe, 
zamawiający unieważnia postępowanie w oparciu o art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.  
 
Pouczenie: 
Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych  
w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590). 
 

 
                               Z up. Burmistrza 
             Zastępca Burmistrza 
 
                               Kazimierz Bedryj 
            ....................................................... 
                Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona 
                do podejmowania czynności w jego imieniu 
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