
 

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19 

 

Opole, dnia 19. 01.2023 r. 

Zamawiający: 

Województwo Opolskie z siedzibą:  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego  

ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole 

Postępowanie nr DOA-ZP.272.49.2022 

Ogłoszenie 2022/BZP 00484210/01 z dnia 2022-12-08 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Dotyczy postępowania nr: DOA-ZP.272.49.2022 pn.: „Dostawa subskrypcji oprogramowania 

biurowego” 

 

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.; zwana dalej: ustawą Pzp), Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena oferty z najniższą 

ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

Jednocześnie zgodnie z art. 260 ust. 1 i ust. 2 ww. ustawy, Zamawiający zawiadamia 

równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty podając uzasadnienie faktyczne i prawne 

oraz udostępnia niezwłocznie ww. informacje, na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania (https://miniportal.uzp.gov.pl/).  

 

Uzasadnienie prawne: 

 

Na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego, gdyż cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.   

 

Uzasadnienie faktyczne:  

 

Działając zgodnie z art. 222 ust. 4 Pzp Zamawiający, najpóźniej przed otwarciem ofert, 

udostępnił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 350 000,00 zł.  

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło 5 ofert. Cena oferty z najniższą ceną wynosiła 

461 037,21 zł., zatem przekroczyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia a 

Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty. 

https://miniportal.uzp.gov.pl/


Wg komentarza UZP: „(…) w przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważnia 

się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. (…) Hołdując racjonalności, 

przesłanka ta zakłada unieważnienie postępowania bez konieczności badania i oceny ofert w 

celu wyboru oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy od początku wiadomo, że cena żadnej 

oferty nie zmieści się w ustalonym limicie, a zamawiający tego limitu nie zmieni. 

Sformułowanie przepisu („zamawiający unieważnia”) prowadzi do wniosku, że ustawowy 

przymus unieważnienia postępowania zachodzi od razu, gdy tylko okaże się, że zachodzi 

jedna z dwóch alternatywnych przesłanek, a zamawiający nie może lub nie chce zwiększyć 

kwoty pokrycia finansowego (…) Zatem zamawiający nie ma obowiązku poszukiwania 

dodatkowych środków finansowych na sfinansowanie zamówienia ponad kwotę, którą 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.” 

 

 

 

 

 

 

 

Z upoważnienia Zarządu Województwa Opolskiego 

Marcin Puszcz 

Dyrektor Departamentu Organizacyjno - 

Administracyjnego 

………… /podpis nieczytelny/ ….………. 

……………………….……………………………………………………………… 

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona 

do podejmowania czynności w jego imieniu 


