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ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu
mechanicznego do właściwego utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych

Działając na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710 ze zm.) informuję, o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup sprzętu mechanicznego do właściwego
utrzymania zieleni w pasie drogowym dróg powiatowych, prowadzonego w trybie
podstawowym bez negocjacji.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostaje unieważnione na
podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz.
1710), zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
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.
Zamawiający, na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 450.000,00 zł
brutto i udostępnił tę informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania
(http://bip-pzd.powiat-wieruszowski.pl/bipkod/30231824 oraz miniPortalu) przed otwarciem
ofert, które miało miejsce 19 sierpnia o godzinie 11:30.
W prowadzonym postępowaniu zostały złożone 2 oferty:
a) oferta nr 1 złożona przez „ROLMEX MISIUDA” Spółka jawna,
ul. Ściegiennego 264 c, 25-116 Kielce zawiera cenę wynoszącą 473.550,00 zł brutto,
b) oferta nr 2 złożona przez AGROPOL Marek i Dariusz Jarych Spółka jawna,
ul. Cło 2B, 63-604 Baranów zawiera cenę wynoszącą 503.070,00 zł brutto,
W przypadku gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważnia się bez
przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej oferty. W przedmiotowym postępowaniu ceny
lub koszty określone we wszystkich złożonych ofertach nie mieszczą się w kwocie
przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia. Przesłanka ta zakłada

unieważnienie postępowania bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru oferty
najkorzystniejszej, w sytuacji gdy od początku wiadomo, że cena żadnej oferty nie zmieści się
w kwocie przeznaczonej przez zamawiającego na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający
tej kwoty nie zmieni. Sformułowanie przepisu („zamawiający unieważnia”) prowadzi do
wniosku, że ustawowy przymus unieważnienia postępowania zachodzi od razu, gdy tylko
okaże się, że zachodzi jedna z dwóch alternatywnych przesłanek, a zamawiający nie może
zwiększyć kwoty na sfinansowanie zamówienia.
W związku z powyższym zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie niniejszego
zamówienia, bez wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż cena każdej z ofert złożonej
w niniejszym postępowaniu przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, bez możliwości zwiększenia tej kwoty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 ustawy Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 1710) o wszczęciu kolejnego postępowania, które
dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia
niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym
postępowaniu.
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