POWIAT KARKONOSKI – STAROSTWO POWIATOWE W JELENIEJ GÓRZE
Jelenia Góra, dnia 10 września 2021 r.
BZP.272.1.10.2021
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM
Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, 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.: „Budowa małych rond, progów zwalniających
oraz przejścia dla pieszych – w ramach Etapu I zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa
ruchu na drogach powiatowych” zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy 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.
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia w terminie wyznaczonym
na składanie ofert, tj. do godz. 11:00 w dniu 03.09.2021 r., złożone zostały 3 n/w oferty:
Oferta Nr 1
Jeltech Sp. z o. o.
ul. Cypriana Norwida 3
58-573 Piechowice
Zaoferowana cena brutto: 510 570,40 zł
Zaoferowany okres gwarancji: 60 miesięcy
Oferta Nr 2
Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „KAMA” Rzońca Ryszard
ul. Daszyńskiego 16F
58-533 Mysłakowice
Zaoferowana cena brutto: 674 007,52 zł
Zaoferowany okres gwarancji: 60 miesięcy
Oferta Nr 3
KADALORE Sp. z o. o.
ul. Zielone Wzgórze 10
58-508 Dziwiszów
Zaoferowana cena brutto: 288 294,64 zł
Zaoferowany okres gwarancji: 60 miesięcy
Zamawiający – na podstawie uchwały Zarządu Powiatu Karkonoskiego Nr 202/634/21
z dnia 10 września 2021 r. w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
na realizację zadania pn.: „Budowa małych rond, progów zwalniających oraz przejścia dla
pieszych – w ramach Etapu I zadania pn. Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach
powiatowych” – zatwierdził odrzucenie Oferty Nr 3, złożonej przez KADALORE Sp. z o. o.
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z siedzibą w Dziwiszowie – na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 226 ust. 1
pkt 6 ustawy – z uwagi na to, że oferta jest niezgodna z przepisami art. 63 ust. 2 oraz art. 218
ust. 2 ustawy, w związku z tym, że nie została sporządzona i przekazana w sposób zgodny
z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania i przekazywania ofert przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, określonymi przez Zamawiającego.
W związku z koniecznością odrzucenia Oferty Nr 3, a także ze względu na to, że cena
najkorzystniejszej oferty spośród ofert ważnych, niepodlegających odrzuceniu, tj. Oferty
Nr 1, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia (tj. 350 000,00 zł brutto), a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć tej
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty – przedmiotowe postępowanie o udzielenie
zamówienia – zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy – zostało unieważnione.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej:
Na niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu
o udzielenie zamówienia, a także na zaniechanie czynności w postępowaniu, do której
Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy – przysługują środki ochrony prawnej
na zasadach określonych w Dziale IX ustawy (art. 505-590).
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