Malbork, dnia 13.11.2019r

NR sprawy OR.272.41.2019.II

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne ogłoszone w Biuletynie Zamówień Publicznych
nr 599038-N-2019 z dnia 18.09.2019r pn. Wykonanie usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych:
Remont dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r
Zadanie 2 Remont drogi Nr 2902G ( płyty ) do granicy z Gminą Malbork – ok. 900m
o wartości szacunkowej poniżej kwoty, o której mowa w art. 11 ust. 8 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
zamówień publicznych Dz. U. z 2019r., poz. 1843

ZAWIADOMIENIE
O

UNIEWAŻNIENIU

POSTĘPOWANIA

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
Dz.U. z 2019r., poz. 1843 Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu w/w postępowania.

U Z A S A D N I E N I E
Powiat Malborski w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych unieważnia postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Wykonanie usługi związanej z pełnieniem funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych:
Remont dróg powiatowych w powiecie malborskim w 2019r
Zadanie 2 Remont drogi Nr 2902G ( płyty ) do granicy z Gminą Malbork – ok. 900m

UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA POSTEPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

Powiat Malborski unieważnia w/w postepowanie na podstawie z art. 93 ust. 6 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Dz.U. z 2019r., poz. 1843 w związku z wystąpieniem
istotnej zmiany okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W związku z unieważnieniem postępowania o zamówienie publiczne nr 606552 – N - 2019 w dniu
07.10.2019r na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych związanych z w/w postępowaniem Powiat

Malborski unieważnia przetarg na wyłonienie wykonawcy, który miał pełnić funkcje inspektora nadzoru nad
tymi robotami budowlanymi.

Powiat Malborski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Malborskiego informuje, że Wykonawcom, a także
innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub mógł doznać uszczerbku
w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują
środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.
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