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Uczestnik postępowania  
Nr WZ.272.3.2020 

 

ZAWIADOMIENIE  
o unieważnieniu przetargu nieograniczonego  

na Prace związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych i mostów na terenie Powiatu 
suskiego w sezonach zimowych 2020/2021 i 2021/2022  

– w zakresie Części nr 1, nr 2, nr 3 oraz nr 6 
 

Na podstawie art. 92 ust. 2 oraz art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 
Prawo Zamówień Publicznych /Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm./ Zamawiający informuje, że w 
oparciu o przeprowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego: 

 
I.  na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnia 

postępowanie, z uwagi na to, że w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu w zakresie Części nr 2, Części nr 3 oraz Części nr 6. 
Uzasadnienie unieważnienia postępowania: 

W przedmiotowym postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta  w zakresie Części nr 2, Części 
nr 3 oraz Części nr 6 przedmiotowego postępowania, w związku z powyższym  Zamawiający 
unieważnia postępowanie dla w/w Części z powodu braku ofert niepodlegających odrzuceniu 
na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 1  ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  
 

II.  na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 4  ustawy Prawo Zamówień Publicznych unieważnia 
przedmiotowe postępowanie dla Części nr 1 zamówienia, ponieważ cena oferty 
najkorzystniejszej/ jedynej przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, a kwota ta nie może być zwiększona do ceny najkorzystniejszej 
oferty. 
Uzasadnienie: 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwoty jakie zamierza przeznaczyć na realizację 
zamówienia (za 80 dni akcji czynnej), w tym na Część nr 1 w wysokości  218.476,00 zł 
brutto. W przedmiotowym postępowaniu złożono tylko jedną ofertę na Część nr 1: PU-H 
TRANSDRÓG Kaczmarczyk Sp. j. 34-222 Zawoja 1962 z ceną oferty za dobę akcji czynnej 
wynoszącą 6.800,00 zł, co po przemnożeniu przez 80 dni akcji czynnej zakładanych jako 
maksymalną ilość dni prowadzenia akcji czynnej w okresie od dnia podpisania umowy do 
15.04.2022r. zamówienia daje kwotę: 544.000,00 zł 
W związku z powyższym, ponieważ kwota oferty najkorzystniejszej/ jedynej dla części nr 1 
zamówienia w całym okresie jego realizacji przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a kwota ta nie może być zwiększona do tej ceny- 
Zamawiający unieważnia postępowanie dla Części nr 1 zamówienia na podstawie art. 93. 
ust. 1 pkt. 4  ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 

 
dziękujemy za udział w postępowaniu 

 
STAROSTA SUSKI 

         mgr Józef Bałos 
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