
 

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: 

Program Inwestycji Strategicznych 

 
 

Zamawiający: 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE z siedzibą:  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
UL. PIASTOWSKA 14, 45–082 OPOLE 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego: 
OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO 

W WOSKOWICACH MAŁYCH 
WOSKOWICE MAŁE, UL. PAŁACOWA 15 

46-100 NAMYSŁÓW 
Woskowice Małe, 06-10-2022 r. 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zmianami) pn: 

Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia 

Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego 

(ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00306983/01 z dnia 2022-08-16, zmienione 

ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00325815/01 z dnia 

2022-08-31, zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 

00336432/01 z dnia 2022-09-07, zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia o 

zamówieniu nr 2022/BZP 00346548/01 z dnia 2022-09-14, zmienione ogłoszeniem o 

zmianie ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 00348585/01 z dnia 2022-09-15). 

Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości szacunkowej równej lub 

przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych oraz wartości mniejszej niż progi unijne. 

Rodzaj zamówienia – robota budowlana. ID postępowania: ocds-148610-93d76eb0-

1984-11ed-acbd-46d0480cd9c4.  

 

Numer postępowania: DAG.250.3.5.2022 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 



Strona 2 

 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 260 w powiązaniu z art. 255 pkt 3) 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710 z późn. zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania. 

 

Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 255 pkt 3) wyżej cyt. ustawy, 

ponieważ 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. 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia 8 305 093,75 zł brutto, a cena zaproponowana w 

najkorzystniejszej ofercie (14 981 314,48 zł brutto) przewyższają tę kwotę o 

6 676 220,73 zł brutto. W związku z tym, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty 

na sfinansowanie zamówienia do wysokości oferty z najniższą ceną, zobowiązany jest 

unieważnić postępowanie. 

 

/-/ Bartłomiej Orpel  
DYREKTOR 

Ośrodka Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych 


