
 

Strona 1 

Stara Kornica, 17 września 2021 r. 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Renowacja i odtworzenie nieczynnego 

cmentarza prawosławnego z XIX wieku w Starej Kornicy wraz z drzewostanem ” 

numer postępowania: BUZ.271.3.2021 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Działając na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 

„ustawą”, Zamawiający zawiadamia, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. 

Uzasadnienie prawne 

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego w sytuacji, w której 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. Zgodnie ze stanowczym brzmieniem tego przepisu 

wyrażającym się w sformułowaniu „zamawiający unieważnia” Gmina jest zobowiązana do unieważnienia 

niniejszego przetargu. 

Uzasadnienie faktyczne 

Najkorzystniejszą ofertę złożył wykonawca „MAR PIL” s.c., Wołyńce 54, 08-110 Siedlce, a oferta ta opiewała na 

kwoty 52.890,00 zł w zakresie I Etapu oraz 145.140,00 zł w zakresie II Etapu (łącznie) 198.030,00 zł). 

Zamawiający przeznaczył na realizację zadania łącznie kwotę 217.519,93 zł, przy czym kwota ta została rozbita 

na realizację części w następujący sposób: 

 

Etap I – 94.788,14 zł, 

Etap II – 122.731,79 zł 

 

Dodatkowo kwota z wskazana w etapie I pochodzi z Tabeli Nr 2 do Uchwały Rady Gminy w Starej Kornicy Nr 

XL/249/2021 z dnia 4 sierpnia 2021, dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 – 

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, paragraf 4300- wydatki bieżące budżetu, zaś wskazana w etapu II 

pochodzi z pozycji 35 Tabela nr 5 do Uchwały Rady Gminy w Starej Kornicy Nr XL/249/2021 z dnia 4 sierpnia 2021- 

załącznik inwestycyjny. 

Najkorzystniejsza oferta w zakresie II etapu przekracza kwotę przeznaczoną na realizację tego etapu, a z uwagi 

na fakt, że środki te są rozmieszczone w różnych pozycjach budżetów to niemożliwe jest ich przesunięcie celem 

realizacji zamówienia.  

 Mając powyższe na uwadze należało postanowi jak na wstępie. 

 Niniejsze unieważnienie postępowania Zamawiający zamieszcza na platformie zakupowej pod adresem 

internetowym: https://kornica.ezamawiajacy.pl 
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