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NIZ.272.TP.61.2022 Wadowice, dnia 04.08.2022 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Powiat Wadowieki - Starostwo Powiatowe w Wadowicach występując jako Zamawiający w
postępowaniu nr NIZ.272.TP.61.2022 pn. . Opracowanie dokumentacji projektowych dla:
"Rozbudowa drogi powiatowej nr 1738K Rzyki - Praciaki poprzez rozbiórkę istniejącego i
budowę nowego mostu w km 3+312 w m. Rzyki wraz z obiektem tymczasowym" na podstawie art.
253 ust. I ustawy z dnia II września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1129 ze zm.) przekazuje informacje o wyniku przeprowadzonego postępowania.

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy Prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), który mówi, że Zamawiający unieważnia
postępowanie, 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.

UZASANIENIE

Zamawiający, na sfinansowanie przedmiotu zamówienia przeznaczył kwotę
76619,30 zł brutto. Oferta z najniższą ceną złożona przez MK KONSTRUKCJE Karolina Kubica 43-
300 Bielsko-Biała, ul. Górska 200, z ceną brutto 97 170,00 zł, przewyższa kwotę, jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może jej zwiększyć do
wartości oferty z najniższą ceną, stąd postępowanie należało unieważnić.

Zamawiający informuje, iż od powyższego rozstrzygnięcia przysługuje Wykonawcy odwołanie.
Szczegółowe uregulowanie środków ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy z dnia II
września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r poz. 1129 z późno zm)

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru niniejszego pisma e-mai lem na adres:
zamowienia.publiczne@powiatwadowicki.pl
W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający
przedłoży dowód nadania pisma przesłanego pocztą elektroniczną.
Dziękujemy za złożenie w niniejszym postępowaniu oferty
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Otrzymują:
I. biuro.mostar@gmai1.com
2. biuro@proinzynieria.pl
3. biuro.mkkonstrukcje@gmail.com
4. https://powiatwadowicki.pl/ogloszenia-o-przetargach/
5. a/a (OP)


