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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na przystosowanie 
budynku Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Botanicznej 22  
w Nowej Soli dla potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, 1598, 2054 i 2269 oraz  

z 2022 r. poz. 25, 872 i 1079), zamawiający Gmina Nowa Sól – Miasto informuje, że 

postępowanie o udzielenie zamówienia na przystosowanie budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 3 przy ul. Botanicznej 22 w Nowej Soli dla potrzeb uczniów z 

niepełnosprawnościami zostało unieważnione. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

W dniu 28 czerwca 2022 r., zamawiający zwrócił się do wykonawców, którzy złożyli 

oferty w niniejszym postępowaniu, o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą oraz do przedłużenia okresu ważności wadium albo wniesienia 

nowego wadium, wyznaczając termin na złożenie pisemnego oświadczenie o 

przedłużeniu terminu związania ofertą wraz z dokumentem potwierdzającym 

przedłużenie ważności wadium albo wniesienie nowego wadium, do dnia 30 czerwca 

2022 r. W wyznaczonym terminie, wykonawca CASTLE Krzysztof Krawczyk,  

ul. Zawiszy Czarnego 7E/1, 65-387 Zielona Góra, który złożył oferte nr 2, złożył 

oświadczenie, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu związania ofertą. 

W związku z powyższym, oferta nr 2 złożona przez CASTLE Krzysztof Krawczyk,  

ul. Zawiszy Czarnego 7E/1, 65-387 Zielona Góra, została odrzucona na podstawie  

art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym 

zamawiający odrzuca ofertę jeżeli wykonawca nie wyraził pisemnej zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą.  

W niniejszym postępowaniu zostały złożone dwie oferty, tym samym wobec odrzucenia 

oferty nr 2, jako najkorzystniejsza została oceniona oferta nr 1 złożona przez 

wykonawcę Usługi Budowlane BUD-BIG Krzysztof Pultyn, 67-100 Lubieszów 91E. Cena 

oferty wynosi 388 541,37 zł i przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która wynosi 310 000,00 zł. 
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W związku z powyższym, postępowanie o udzielenie zamówienia zostało 

unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

zgodnie z którym zamawiający unieważnia postępowanie 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. 

 

                                                                                      (-) Jacek Milewski 
                                                                             Prezydent Miasta Nowej Soli 
                                                                            /podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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