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Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego 

w Nakle Śląskim 

ul. Morcinka 9, 42-620 Nakło Śląskie 
 

 

Nakło Śląskie, 18 listopada 2022 r. 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa hali 

warsztatowej na sprzęt rolniczy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 

w Nakle Śląskim – ETAP X zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji paneli 

fotowoltaicznych o mocy 50 kWp oraz pomp ciepła o mocy 66 kW” w trybie 

„Zaprojektuj i wybuduj”, nr ogłoszenia: 2022/BZP 00360668/01 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E   

o unieważnieniu postępowania 
 

 Działając w imieniu Zamawiającego – Zespół Szkół Centrum Kształcenia 

Rolniczego im. 1000-lecia Państwa Polskiego w Nakle Śląskim, na podstawie 

art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., dalej: PZP), niniejszym zawiadamiam, iż: 

 

Zamawiający zobowiązany był unieważnić postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym pn.: 

 

„Budowa hali warsztatowej na sprzęt rolniczy w Zespole Szkół Centrum 

Kształcenia Rolniczego w Nakle Śląskim – ETAP X zaprojektowanie,  

dostawa i montaż instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 50 kWp  

oraz pomp ciepła o mocy 66 kW” w trybie „Zaprojektuj i wybuduj”, 

 

na podstawie art. 255 pkt 3 PZP, z uwagi na fakt, iż złożona w toku postępowania 

najkorzystniejsza oferta zawiera kwotę, która jest wyższa od kwoty, którą 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zaś 

Zamawiający nie ma możliwości zwiększyć tej kwoty. 

 

UZASADNIENIE 

 

W toku postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Budowa 

hali warsztatowej na sprzęt rolniczy w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego 
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w Nakle Śląskim – ETAP X zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji paneli 

fotowoltaicznych o mocy 50 kWp oraz pomp ciepła o mocy 66 kW” w trybie „Zaprojektuj 

i wybuduj”, Zamawiający, pismem dat. 11 października 2022 r., udzielił informacji że 

kwotą, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 369.000,00 

zł brutto. 

 

Do zamawiającego wpłynęły dwie oferty na wykonanie przedmiotowego 

zamówienia, z których jedna podlegała odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

12 PZP. Z kolei druga oferta obejmowała kwotę wyższą od kwoty, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Zgodnie z art. 255 pkt 3 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. 

 

Mając na względzie wskazane wyżej okoliczności faktyczne, tj. okoliczność, iż 

jedyna niepodlegająca odrzuceniu oferta (oferta najkorzystniejsza) zawiera kwotę, 

która jest wyższa od kwoty, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, zaś Zamawiający nie ma możliwości zwiększyć tejże 

kwoty, w szczególności z uwagi na celowość i efektywność gospodarowania 

środkami publicznymi – Zamawiający zobowiązany był unieważnić postępowanie. 
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