POWIAT KARKONOSKI – STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
Jelenia Góra, dnia 10 maja 2021 r.
BZP.272.1.3.2021
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM
Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp,
Powiat Karkonoski – Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze zawiadamia, że postępowanie
o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne prowadzone w trybie
podstawowym na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowokosztorysowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000
do 2+465” zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zgodnie z art. 255 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
albo oferty podlegały odrzuceniu.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia w terminie wyznaczonym
na składanie ofert, tj. do godz. 10:00 w dniu 30.04.2021 r., złożona została jedna oferta:
Oferta Nr 1
PPH AWIS Sp. z o. o.
ul. Wierzbowa 24
65-376 Zielona Góra
Zaoferowana cena brutto: 73 800,00 zł
Wskazane posiadanie doświadczenia przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia
w funkcji projektanta w wykonaniu 3 (trzech) usług polegających na opracowaniu
dokumentacji projektowej budowy/przebudowy drogi o długości co najmniej 1 000 m
Zamawiający – na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 174/556/21
z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia na
realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na
przebudowę drogi powiatowej nr 2755D w Miłkowie w km 0+000 do 2+465” – odrzucił
jedyną złożoną w postępowaniu ofertę w oparciu o przesłankę określoną w przepisach ustawy
Pzp.
W związku z koniecznością odrzucenia jedynej oferty złożonej w przedmiotowym
postepowaniu o udzielenie zamówienia, postępowanie to zostało unieważnione na podstawie
art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
Na niezgodną z przepisami ustawy Pzp czynność zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a także na zaniechanie czynności w postępowaniu, do której
zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy Pzp – przysługują środki ochrony prawnej
na zasadach określonych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).
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