Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie-Gorcach
Boguszów-Gorce, dnia 13.10.2021
Zn.spr.: SA.270.13.2021
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Zamawiający – Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Wałbrzych z siedzibą w Boguszowie - Gorcach, działając na podstawie art. 260
ust. 1 PZP ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.
U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm. – „PZP”), zawiadamia o unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dla zamówienia pn. „Budowa sześciu
drewnianych zastawek, rozbiórka przepustu i budowa w jego miejsce mostu, budowa
deflektorów, rozbiórka zastawki na potoku Miła i budowa w jej miejsce progu drewnianego,
odbudowa, rozbudowa, nadbudowa trzech zbiorników w układzie paciorkowym, budowa
kaszyc,

przebudowa

rowu,

oraz

rozbiórka

umocnień

potoku,

w

ramach

zadania:

„Kompleksowe zagospodarowanie zlewni Potoku Miła - Wspomnienie Górnika pod kątem
adaptacji obiektów małej retencji, celem pełnienia funkcji przeciwpowodziowych”, w ramach
projektu pn.: „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała
retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich” (POIS.02.01.00-000006/16-00)”, nr postępowania: SA.270.7.2021.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważniania postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 PZP gdyż cena oferty
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający na sfinansowanie w/w zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę w wysokości
1.450.220,19 zł brutto. Do dnia 06.10.2021 roku do godziny 10:00 wpłynęła jedna oferta firmy
Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski Bobowicko, ul. Kasztanowa 13, 66-300
Międzyrzecz, która zaoferowała wykonanie przedmiotu umowy, za cenę: 2 741 294,55 zł
brutto. Kwota zaoferowana przez Wykonawcę, znacznie przewyższa kwotę Zamawiającego
przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia, co powoduje konieczność unieważnienia
postępowania, na podstawie art. 255 ust 3 PZP.
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1. Zakład Handlowo-Usługowy Arkadiusz Jaranowski Bobowicko, ul. Kasztanowa 13,
66-300 Międzyrzecz.
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