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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275
pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), pn.:
„Scalenie gruntów obiekt Ostrówek - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu –
zagospodarowania poscaleniowego operacji typu ,,Scalenie gruntów’’ w ramach poddziałania ,,Wsparcie na
inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa’’ objętego Programem
Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na obiekcie ,,Ostrówek’’ w Gminie Suchowola”.

Działając na mocy art. 260 ust. 2 w związku z art. 255 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w
Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, działający w imieniu i na rzecz Powiatu Sokólskiego, ul. Marsz. J.
Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: Scalenie gruntów obiekt Ostrówek - Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach
II etapu – zagospodarowania poscaleniowego operacji typu ,,Scalenie gruntów’’ w ramach poddziałania
,,Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa’’
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na obiekcie ,,Ostrówek’’ w Gminie
Suchowola.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający – Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka, działający w imieniu i na
rzecz Powiatu Sokólskiego, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka, w dniu 11.05.2022r., zamieszczając
ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie podstawowym o jakim stanowi art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) pn.: Scalenie gruntów obiekt Ostrówek Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do pól w ramach II etapu – zagospodarowania poscaleniowego
operacji typu ,,Scalenie gruntów’’ w ramach poddziałania ,,Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem,
modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa’’ objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2014 – 2020 na obiekcie ,,Ostrówek’’ w Gminie Suchowola.
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Po opublikowaniu wymaganego ogłoszenia zamieszczono Specyfikację Warunków Zamówienia na stronie
internetowej prowadzonego postępowania.
W przedmiotowym postępowaniu wyznaczono termin składania ofert na dzień 27.05.2022r. godz. 1130 oraz
termin otwarcia ofert na dzień 27.05.2022r. godz. 1200.
Zamawiający, stosownie do treści art. 222 ust. 4 Ustawy z dnia 11 września 2019r. - Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), przed otwarciem ofert (tj.: w dn. 25.05.2022r.), udostępnił
na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z treścią tej informacji, Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia kwotę brutto: 2 377 724,71zł.
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty.
Stosownie do treści przesłanki zawartej w treści art. 255 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli „nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo żadnej oferty”.
Uzasadnienie prawne:
Art. 255 pkt 1) Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z
późn. zm.).
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki
ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX Ustawy z dnia 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.).
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