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Znak sprawy: 001/2020 

 

Dotyczy: Przebudowa ul. Strzeleckiego i budowa ul. Studenckiej zlokalizowanych na terenie Miasta 

Bydgoszczy w systemie „zaprojektuj i wybuduj 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą „Przebudowa ul. Strzeleckiego i budowa ul. Studenckiej zlokalizowanych 

na terenie Miasta Bydgoszczy w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Zamawiający PROJPRZEM 

MAKRUM S.A. zgodnie z art. 93. ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej zwany Ustawą, informuje, że unieważnia 

niniejsze postępowanie.   

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania: 

 

- art. 93. ust. 1 pkt.4 Ustawy, 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. W przypadku postępowania, w którym 

oferta najkorzystniejsza zawiera cenę przewyższającą kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie ma możliwości zwiększenia tej kwoty, zamawiający 

ma obowiązek unieważnić postępowanie. Do unieważnienia postępowania na podstawie przepisu art. 

93 ust. 1 pkt 4 może dojść już na początkowym etapie postępowania prowadzonego w trybach przetargu 

ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem lub dialogu konkurencyjnego. Może to mieć miejsce wtedy, 

gdy nie wpłynie żaden wniosek albo wszystkie wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

pochodzą od wykonawców podlegających wykluczeniu.  

W niniejszym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. 

 

Pouczenie 

 

Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego 

podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający 

jest zobowiązany na podstawie ustawy. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w 

przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 

1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) określenia 
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warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie 

zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego; 5) opisu przedmiotu zamówienia; 6) wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 

zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie 

zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 

odwołania. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, 

podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego 

kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju 

podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia 

odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. 

Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do 

jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy 

użyciu środków komunikacji elektronicznej.  

 

(-) dr Paweł Drembkowski 

 

 

 

 

 


