Nadleśnictwo Biała Podlaska

Biała Podlaska, dnia 29.07.2021 r.
Zn. spr.: SA.270.21.2021
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy:

<zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie

z art.275 ust.1 Prawa Zamówień Publicznych na roboty budowlane pn.:” Przebudowa
drogi leśnej nr 14 w Leśnictwie Szadek, Serwin”>
Działając w trybie art. 260 ust.1 i 2 ustawy dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień
Publicznych (t. j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z zm., dalej : PZP), Zamawiający –
Nadleśnictwo Biała Podlaska, informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało
unieważnione.
Uzasadnienie prawne
Zgodnie z art. 255 pkt 3) ustawy PZP, Zamawiający unieważnia postępowanie,
w przypadku gdy „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”.
Analiza treści przepisu wskazuje, iż jego dyspozycja znajduje zastosowanie
w przypadku kumulatywnego wystąpienia dwóch wskazanych w nim przesłanek:
1) cena najkorzystniejszej oferty lub cena z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz
2) zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne
W dniu 27.07.2021r. o godz. 08:54 czyli przed otwarciem ofert, zgodnie z art.222
ust.4 ustawy PZP, Zamawiający zamieścił na stronie prowadzonego postępowania
informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia tj. 430 499,66 zł
brutto.
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W niniejszym postępowaniu wpłynęły dwie oferty od firm:
1.GRANKRUSZ P.H.U. Henryk Kamiński, Bubel Granna 100, 21-505 Janów
Podlaski, której cena brutto wyniosła 515 804,64 zł,
2. LS COMPLEX SP. Z O.O., ul. Niccolo Paganiniego 12/32, 20-850 Lublin, której
cena brutto wyniosła 1 014 057,60 zł.
Cena oferty z najniższą kwotą znacznie przekracza kwotę, jaką zamawiający
przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.
Biorąc pod uwagę powyższe zamawiający unieważnił postępowanie na
podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy PZP.
Zamawiający na podstawie art. 262 PZP informuje, że Wykonawca, który ubiegał
się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu, zostanie niezwłocznie
powiadomiony o wszczęciu postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu
zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia.

Tomasz Bylina
Nadleśniczy
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)
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