Nidzica, dnia 27 marca 2019 roku
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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAZNIENIU POSTDPOU'ANIA

ust. I pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamowien
publicznych (Dz. U. z 2O18r. poz. 1986 ze zm.l, zrvalej dalej Pzp, zawiadamia sig,
Na podstawie art. 93

2e postgpowanie o udzielenie zamowienia pubiicznego w

trybie przetarge nieogranrczonego

na: ,,Rozbudowg budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
ul. Limanowskiego

Lw

przy

Nidzicy" w dniu 27 rrralca 2OI9r. zostalo uniewa2nione.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE

W dnju 0i.03.2019r. Zarr,awiaj4cy wszcz4l ww. postepowanie w trybie przetargrl
nieograniczone go, zarnieszczal4c ogloszenie o zamowieniu na tablicy ogloszen w swojej
siedzibie oraz na stronie intcrnetowej https: / /www.e -bip.ore.pl /piwnidzica/8306,
Przedmiotowe ogloszenie omylkowo
Zarn6wief I\blicznych.

nle zostalo zamieszczone

w

Biuletynie

UZASADNIENIE PRAWNE

Zgodnie

z art. 93 ust. 1 pkt 7

Pzp Zarnawiaj 4cy uniewa2nia postqpowanie
o udzielenie zam6wienia, je2cli postgpowanie obarczonc jest niemo2liw4 do usunigcia wad4
uniemo2liwiajqca zawarcie nicpodlcgajacej unicwaznieniu umowy w sprawie zamowjenja
publicznego.
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Stosownie do treSci art. 40

ust. 1 i 2 Pzp zatnawial4cy wszcvlna

postepowanie

w trybie przetargu nieograniczonego, zamreszczalac ogloszenie o zamowieniu w miejscu
publicz,nie dostgpnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej. Je2eli wartoSi
zam6wienia jest mniejsza ni2 kwoty okreSlone w przepisach wydanych na podstawie
art. 1 1 ust. 8, zatnawiaj4cy zatnreszcza ogloszenie o zam6wieniu w Biuletynie Zert6wleh
Fublicznych.

Zgodnie

z art. 146 ust. 1 pkt 2

Pzp umowa podlega uniewerZnieniu, je2eli
zarnawiaj4cy nie zamieScil ogloszenia o zamowieniu w Biuletynie Zam6wrci Publicznych
albo nie przekazal ogloszenia o zamowieniu Urzgdowi Publikacji Unii Europejskiej.

Z uwagi na

powy2sze Zamawiaj4cy jest zobowi4zany uniewa,Znii postepowanie

w niniejszej sprawie, bowiem zosta,ly naruszone przepisy ustawy reguluj4ce udzielenie
zarn6titenia (brak zamieszczenia ogloszenia o zamowieniu w Biuletynie Zalr.owten
Publicznych), kt6re skutkuj4 niemo2liwoS ciq zawarcia niepodlegaj4cej uniewa2nieniu
umowy o udzielenie zamowienia publicznego.
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Infonnacja o unieua2nieniu postepouania zostaje zamieszczona na:
1)

stronie internetoutej Zamatuiajqcego:

https:/ /www.e-bip.ore. pll piwnidzica/ 20366

2) tabticA ogloszeft ut siedzibie Zamatuiajqcego tj.
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3) przeslona do wszystkich wykonowcow uczestniczqcych w postepowaniu.
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