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OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający Miasto Nowy Sącz, Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz, zwany dalej „Zamawiającym”
informuje o unieważnieniu postępowania
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego z zastosowaniem przepisów ustawy 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”
pn:
Rewitalizacja Parku Strzeleckiego w Nowym Sączu–przebudowa układu dróg publicznych przylegających
do terenu parku wraz z budową miejsc postojowych oraz wydzielonego parkingu-dostawa granitowej
kostki
Zamawiający zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy informuje, iż na podstawie art. 256 ustawy dokonał
unieważnienia przedmiotowego postępowania z uwagi na fakt, iż jego dalsze prowadzenie jest
nieuzasadnione.
Uzasadnienie faktyczne i prawne:
Zgodnie z treścią przepisu art. 256 ustawy Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące,
że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
Z uwagi na fakt, iż Wykonawca realizujący umowę nr BZP.272.40.2020 z dnia 19.11.2020 (z terminem
realizacji do dnia 16.4.2021 r.), pismem z dnia 19.03.2021r., poinformował Zamawiającego, iż do wykonania
nawierzchni wyniesionych tarcz skrzyżowań ul. Jadwigi Wolskiej z ul. Ogrodową oraz ul. Władysława Łokietka
z ul. Ogrodową oraz nawierzchni parkingów przekazano mu niewystarczającą ilość materiału, którą w ramach
zawartej umowy Zamawiający był zobowiązany zapewnić w całości. Po powzięciu tej informacji, Zamawiający
niezwłocznie przystąpił do oszacowania brakującej ilości kostki brukowej oraz przygotowania niezbędnych
dokumentów koniecznych do wszczęcia przedmiotowego postępowania. Z uwagi na bieg terminu związania
umową z Wykonawcą robót drogowych oraz potrzebą jak najszybszego udrożnienia ruchu drogowego
w otoczeniu parku podjęto decyzję, iż najbardziej optymalnym rozwiązaniem zaistniałego tzw. stanu pilnej
konieczności (o którym mowa w art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy w rozumieniu zgodnym z uzasadnieniem do
rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw,
Sejm VIII kadencji, druk nr 366, s. 30) będzie wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego,
w którym na podstawie art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy zostanie skrócony czas terminu składania ofert.
W związku z powyższym w dniu 24.03.2021 r. wszczęto postępowanie poprzez przekazanie ogłoszenia
o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, wyznaczając termin składania ofert do dnia 09.04.2021
r. do godziny 10:00.
Jednakże po wszczęciu postępowania Radca Prawny wyraził opinię, iż dalsze prowadzenie przedmiotowego
postępowania jest nieuzasadnione, gdyż w oparciu o art. 144 ust. 1 pkt 6 w zw. z art. 144 ust. 1b ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.)
zasadnym jest zmiana zakresu obowiązków umownych stron wynikająca z zawartej umowy nr
BZP.272.40.2020 i skorelowana z tym zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, co pozwoli na
zrealizowanie umowy w pierwotnie określonym terminie.
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