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DO  
WSZYSTKICH WYKONAWCÓW 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Przebudowa stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków Panewniki w Katowicach” 
nr sprawy: KISA/TOt/18/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.85_STACJA DMUCHAW OS PANEWNIKI 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
 
Działając na podstawie art. 43 ust. 1 lit. b) Regulaminu udzielania zamówień sektorowych, 
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość szacunkowa nie 
przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
zwanego dalej Regulaminem,  Zamawiający zawiadamia, że unieważnił postępowanie, 
którego przedmiotem jest „Przebudowa stacji dmuchaw na terenie Oczyszczalni Ścieków 
Panewniki  w  Katowicach”  nr sprawy:  KISA/TOt/18/I/2022/POIŚ/WNIOSEK_IV/ZAD.85_ 
STACJA DMUCHAW OS PANEWNIKI. 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w dniu 
06.05.2022 r., zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej, w Bazie 
Konkurencyjności Funduszy Europejskich oraz na tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie.  
Zamawiający wyznaczył termin składania ofert do dnia 28.06.2022 r. do godz. 10:00. Podczas 
jawnej sesji otwarcia ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysokości 2 487 060,00 PLN brutto.  
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęła jedna oferta. Cena oferty 
wynosi 3 688 524,00 PLN brutto i przewyższa kwotę, jaką Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia.  
Zgodnie z art. 43 ust 1. lit b) Regulaminu: „Zamawiający unieważnia postępowanie 
o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 
zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.” 
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W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 
ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
 

Pouczenie 
 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w Regulaminu udzielania 
zamówień sektorowych, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, których wartość 
szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ustawy Prawo zamówień 
publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej”.  

 
 
Z poważaniem  

 
 Prokurent Wiceprezes Zarządu  
 Anna Wilk Andrzej Cebula 
 
 
 
 
 


