POWIATOWY ZARZĄD DRÓG
w Nowym Targu

JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Nowy Targ, 19 lutego 2021 r.
Numer sprawy: PZD-ZP.261.25.2020

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE CZĘŚCI III
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
Nr ogłoszenia TED: Dz.U. S: 2020/S 249-621418
Nazwa nadana zamówieniu: Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024
1. Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 i ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.) Zamawiający unieważnienia prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia pn. Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych
z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach
zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 w zakresie części III – Zadanie nr 3
Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 9 lutego 2021 r. o godz.10:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu pn.
Zimowe utrzymanie dróg oraz świadczenie usług sprzętowych związanych z zimowym
utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu nowotarskiego w sezonach zimowych 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego.
Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. W zakres zamówienia
wchodzi dziewięć części.
Do upływu tego terminu w zakresie części III została złożona 1 oferta z ceną brutto
1 710 132,54 zł. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowej
części zamówienia kwotę 1 514 251,83 zł brutto.
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) cena 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 najkorzystniejszej oferty;”.
Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia w
części postępowania o udzielenie zamówienia przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.” –
art. 93 ust.2 Prawa zamówień publicznych.
2. Działając na podstawie art.93 ust.3 pkt 2 Prawa zamówień publicznych niniejsze zawiadomienie przekazuje się Wykonawcy, który złożył ofertę na przedmiotową część.
3. Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych niniejsze zawiadomienie
zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem: https://www.nowotarski.pl/bip/przetargi
oraz https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_nowotarski
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4. „W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.” – art.93 ust.5 Prawa zamówień publicznych.
5. Środki ochrony prawnej
1) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy – Prawo zamówień
publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie tejże
ustawy.
2) Odwołanie powinno:
a) wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy,
b) zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów,
c) określać żądanie,
d) wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
3) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
4) Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem
tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania
przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed
upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
5) Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w ust.4 zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
6) Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w dziale VI
ustawy – Prawo zamówień publicznych.
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