Jednorożec, dnia 22.06.2022 r.
Gmina Jednorożec
ul. Odrodzenia 14
06-323 Jednorożec
Wg rozdzielnika
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo – Pogorzel, gm.
Jednorożec”

Działając na podstawie art.260 ust.1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje, że
dokonał unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Ulatowo – Pogorzel, gm.
Jednorożec”.
Uzasadnienie prawne:
Art.255 pkt 7 ustawy Pzp - Wybrany wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia
należytego wykonania umowy oraz uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w dniu 27.05.2022 r. dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożyło
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych OSTRADA Sp. z o.o. ul. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka.
Dnia 01.06.2022 r. Zamawiający za pomocą komunikacji elektronicznej (e-mail) zwrócił się do
Wykonawcy o przygotowanie zabezpieczenia należytego wykonania robót.
Dnia 06.06.2022 r. Zamawiający również próbował skontaktować się z Wykonawcą za
pośrednictwem komunikacji elektronicznej (e-mail) oraz telefonicznie.
Dnia 08.06.2022 r. Zamawiający za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail)
wezwał Wykonawcę do podpisania umowy o zamówienie publiczne w terminie 10.06.2022 r. o
godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego.
Wykonawca nie stawił się w wyznaczonym terminie na podpisanie umowy jak również nie
udzielił żadnej odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, wobec czego Zamawiający potraktował
zachowanie Wykonawcy jako uchylanie się od zawarcia umowy i tym samym unieważnił
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.255 pkt 7 uPzp.
Pouczenie:
Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).
Otrzymują:
1. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
OSTRADA Sp. z o.o.
ul. Lokalna 2 07-410 Ostrołęka
2. Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o.
ul. Brokowska 37, 07-300 Ostrów Mazowiecka
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