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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
podstawowym na podstawie ań.275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych na "Budowę hali spońowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych
w Pasłęku"

Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

DziaŁając zgodnie z art. 260 ust. 
_ 
1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 202I r., poz. 1129 z póżn. zm.) Zamawiający
zawiadamia, żę unieważnia przedmiotowe postępowanię o udzięlenie zamowienia na

podstawie art.255 pkt 3 ustawy PZP.

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu zostńy złożone 4 oferty. Wartośó oferty z
nalntższą ceną wyniosła 12 202 830,00 zł brutto, zaś wartość kosźorysu inwestorskiego
niniejszego zadania wynosiła: 7 799 958,08 zł. Oferta z najniższą ceną jest większa o
ponad 50% od warlości kosztorysu inwestorskiego, co spowodowało podjęcie decyzji o

unieważnieniu postępowania. Zamawiający zamieruał ptzęznaczyc na sfinansowanie
zamówienia kwotę brutto równą wartości kosztorysowej przedsięwzięcia, ZamawtĄący nie

możę zwiększyc kwoty narealizację zamówienia do wańości oferty znajniższąceną.
Jednocześnie Zamau,iający informuje, że do 30 lipca 20żIr. zostanie złożony

wniosek w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na dofinansowanie tej inwestycji, tj.

,,Budowa hali sportowej w Zespole Szkół Ekonomicznych i Technicznych w Pasłęku".
Otrzymanie dofinansowania w ramach tego programu umożliwi Zamautiającemu wszczęcie
kolejnego podstępowania, które dotyczyó będzie tego samego zamówienia, a o którym

zgodnie z att. 262 ustavny z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamowień publicznych
Zamawiający niezwłocznię zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie

zamówienia w tym postępowaniu.

Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją aft.255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września
2019 T. Prawo zamowień publicznych - ZamawiĄący unieważnia postępowanie

o udzielenie zamówienia, jeże|i cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta

z najntższą ceną przewższa kwotę, którą zamawiający zamierza przęznaczyć na

sfinansowanie zamówienia, chyba żę zamawiający może zwiększyc tę kwotę do ceny lub

kosztu naj korzystniei sze.i oferty.

Z upoważnienia
Zarządu Powiatu


