Rabka-Zdrój, 8 sierpnia 2018 r.
Numer sprawy: TL.21.1.2.2018

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego
Nazwa nadana zamówieniu: Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II
1. Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 r., poz.1579 ze zm.) Zamawiający unieważnienia
prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego postępowanie o udzielenie zamówienia pn.
Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II
Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 10 sierpnia 2018 r. o godz. 14:30 upłynął termin składania ofert w postępowaniu pn.
Budowa siedziby Teatru Lalek „Rabcio” w Rabce-Zdroju – etap II, prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego. Do upływu tego terminu do Zamawiającego wpłynęły 3 oferty, w
tym oferta z najniższą ceną 10 966 556,43 zł brutto. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia kwotę 7 919 128,62 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie prawne:
Art. 93 ust.1 pkt 4 Prawa zamówień publicznych cyt.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli: (…) 4) cena 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 najkorzystniejszej oferty;”.
2. Działając na podstawie art.93 ust.3 pkt 2 Prawa zamówień publicznych niniejsze
zawiadomienie przekazuje się Wykonawcy, który złożył ofertę w postępowaniu.
3. Działając na podstawie art.92 ust.2 Prawa zamówień publicznych niniejsze zawiadomienie
zamieszcza się na stronie internetowej pod adresem: http://www.rabcio.nowotarski.pl
4. „W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek
wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.” – art.93 ust.5 Prawa zamówień publicznych.
5. Środki ochrony prawnej
1) Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie
art.10 ust.1 oraz art.39 – 46 Prawa zamówień publicznych o wartości szacunkowej mniejszej
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 pkt.3 i 4 ustawy.
Zatem w związku z art.180 ust.2 tejże ustawy cyt.: „Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza
niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8, odwołanie
przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia,
zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) określenia warunków udziału w
postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4)
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odrzucenia oferty odwołującego; 5) opisu przedmiotu zamówienia; 6) wyboru
najkorzystniejszej oferty.” od niniejszej czynności nie przysługuje odwołanie.
2) „Wykonawca lub uczestnik konkursu może w terminie przewidzianym do wniesienia
odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności
podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie
ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2.” – art.181 ust.1
Prawa zamówień publicznych.
3) Szczegółowe postanowienia dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się z dziale VI
ustawy – Prawo zamówień publicznych

______________________
Dyrektor
mgr Zbigniew Wójciak
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