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Ryjewo, dnia 20.12.2021r. 
Znak sprawy DPS.AG.2610.11-18.-22.2021                                
Nr ID. dc815ddf-d083-4eb3-95cb-086c77abe62b 
 
Zamawiający:  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ 
„Słoneczne Wzgórze” w Ryjewie 
Słoneczna 14, 82-420 Ryjewo  

 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie 
podstawowym opartym na wymaganiach wskazanych  w art. 275 pkt 1 ustawy  z 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz.U.2021.1129 ze zm.)  
 
na:  Dostawę artykułów spożywczych do Domu Pomocy Społecznej  „Słoneczne Wzgórze” 
w Ryjewie w okresie 01.01.2022 – 31.12.2022 nr  referencyjny nadany przez 
Zamawiającego - (Znak Sprawy) DPS.AG.2610.11-18.-22.2021 
 
 
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych (t.j.Dz.U.2021.1129 ze zm.) Zamawiający  zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 
11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych 
 
1. DPS.AG.2610.11.2021 – Ryby 
2. DPS.AG.2610.12.2021 – Drób  
3. DPS.AG.2610.13.2021 – Nabiał   
4. DPS.AG.2610.14.2021 – Warzywa i owoce  
5. DPS.AG.2610.15.2021 – Mrożone 
6. DPS.AG.2610.16.2021 – Jaja 
7. DPS.AG.2610.17.2021 – Pieczywo 
8. DPS.AG.2610.18.2021 – Art. spoż. różne  
9.           DPS.AG.2610.22.2021 – Mięso i wędliny (wieprzowe- wołowe)  
 
UZASADNIE PRAWNE: 
1.Zgodnie z  art. 255 pkt 3  ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Pzp) 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 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. 
2. Zgodnie z art. 260 ust. 1 ww. ustawy  o unieważnieniu postepowania o udzielenie  zamówienia 
zamawiający zawiadamia równocześnie wykonawców, którzy złożyli oferty lub wnioski o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub zostali zaproszeni do negocjacji- podając 
uzasadnienie faktyczne i prawne. 
3. Zgodnie z art. 260 ust. 2 ww. ustawy Zamawiający  udostępnia  niezwłocznie informacje, o 
których  mowa w ust. 1 , na stronie internetowej prowadzonego postepowania. 
 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 
Działając na podstawie art. 222 ust. 4 ww. ustawy, Zamawiający udostępnił na stronie 
internetowej prowadzonego postępowania informację, o kwocie brutto jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia w wysokościach dla poszczególnych części 
zamówienia. 
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W niniejszym postępowaniu na wszystkie części zamówienia wypłynęły oferty zgodnie z  
Informacją z otwarcia ofert z dnia 15.12.2021r.  udostępnioną na podstawie art. 222 ust.5 pkt.1) i 
2) na stronie internetowej prowadzonego postepowania. Cena lub koszt najkorzystniejszej oferty 
lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzył przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia a Zamawiający po nie  może zwiększyć tej kwoty do ceny lub kosztu 
najkorzystniejszej oferty dla poszczególnych części zamówienia. 
 
Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do unieważnienia przedmiotowego  
postepowania na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp. 
 
Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ww. ustawy Zamawiający  udostępnia  niezwłocznie 
informacje, o których  mowa  w art. 260 ust. 1, na stronie internetowej prowadzonego 
postepowania.  
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