Nadleśnictwo Brodnica

Brodnica, dnia 14.07.2021r.
Zn. spr.: SA.2710.4.2021
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
,,Przebudowa osady leśnej Szabda” IV

Informacja o unieważnieniu postępowania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: SA.2710.4.2021
Nazwa zadania: ,,Przebudowa osady Leśnej Szabda” IV
Działając w oparciu art. 260 ust 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
Zamówień Publicznych (dz. U. z 2019r. poz. 2019 ze zm. dalej - ,,PZP” Zamawiający informuje,
że postępowanie pn ,,Przebudowa osady leśnej Szabda” (zwane dalej - ,,Postępowanie”)
zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 PZP w zw. z art. 266 PZP.
Uzasadnienie
Zamawiający stosownie do obowiązku wynikającego z art. 222 ust. 4 PZP w zw. z art.
266PZP w dniu 21.06.2021r. udostępnił na stronie internetowej postępowanie W dniu
07.07.2021r. udostępnił na stronie internetowej Postępowania informację, iż zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie udzielanego w nim zamówienia kwotę 743.379,51 zł brutto.
W dniu 07.07.2021r. Zamawiający dokonał otwarcia ofert w Postępowaniu, stwierdzając, iż w
wyznaczonym terminie – tj. do 07.07.2021r. do godz. 09:30 złożona została jedna oferta:

Numer
oferty

Nazwa (firma) i adres
wykonawcy

Cena

1

Kompleksowa Obsługa Budownictwa
K.O.B. Hanna Tracz
Karbowo ul. Wiosenna 15
87-300 Brodnica

889.114,63 zł

Cena jednej złożonej oferty znacznie przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, przy czym Zamawiający nie ma możliwości
zwiększenia tej kwoty do ceny złożonej oferty.
Przepis art. 255 pkt 3 nakazuje zamawiającemu unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższa ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
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Taka sytuacja niewątpliwie zaistniała na gruncie Postępowania przy czym Zamawiający, jak
wskazano powyżej, nie ma możliwości podwyższenia kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia do ceny jedynej złożonej oferty. Na mocy odesłania z art. 266 PZP,
regulacja art. 255 znajduje zastosowanie również do postępowań o wartości mniejszej niż progi
unijne, uregulowanych w Dziale III PZP.
W świetle powyższego unieważnienie Postępowania na podstawie art. 255 pkt. 3 PZP w zw. z
art. 266 PZP jest konieczne i uzasadnione.
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