
Pińczów dnia 22.11.2022 r.
Zamawiający:
Powiatowy Zarząd Dróg w Pińczowie
ul. Przemysłowa 3C
28-400 Pińczów

■■■■ ■ ■ Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Dotyczy: PZD.3321.8.2022 „Remont drogi nr 1667T Wola Chroberska - Złota odc. Wola 
Chroberska - Kostrzeszyn - Złota dł. 1265 mb; km 0+000 - 0+690 i km 2+025 - 2+600” 
prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z 
dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2022 r., poz.1710 ze zm.)

Działając na podstawie art.260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu 
przedmiotowego postępowania.

Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia, ponieważ środki publiczne, 
które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie części zamówienia, nie zostały przyznane przez 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Możliwość unieważnienia postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w SWZ (pkt. 3.7)

Uzasadnienie prawne:
Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 310 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.).
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki 
publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części 
zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia postępowania na tej 
podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu - w postępowaniu prowadzonym 
w trybie podstawowym albo partnerstwa innowacyjnego.

Środki ochrony prawnej:
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej 
(odwołanie, skarga do Sądu).
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli 
zostało ono przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w SWZ pkt 21 oraz w dziale IX 
„Środki ochrony prawnej” art. od 505 do 590 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.)

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do podejmowania czynności w jego imieniu
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