Nr zamówienia: IZP.271.16.2021

| Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych|

Gródek nad Dunajcem, dnia 19 października 2021 roku
Zamawiający:

Gmina Gródek nad Dunajcem
Gródek nad Dunajcem 54
33-318 Gródek nad Dunajem

Informacja o unieważnieniu postępowania

dot.: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych” – numer postępowania IZP.271.16.2021

Działając na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. poz. 2019 z późn. zm.) - zwaną dalej PZP, Zamawiający - Gmina Gródek nad Dunajcem informuje
o unieważnieniu postępowania nr IZP.271.16.2021 na „Odbudowę dróg gminnych w ramach usuwania
skutków klęsk żywiołowych”.
Uzasadnienie: zgodnie z art. 256 ustawy PZP Zamawiający może unieważnić postępowania przed
upływem terminu składania ofert jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie
postępowanie jest nieuzasadnione. Termin składania ofert upływa w dniu 20.10.2021r. o godz. 13:00.
Roboty budowlane objęte przedmiotowym postępowaniem stanowią odbudowę infrastruktury
drogowej zniszczonej w wyniki działania klęsk żywiołowych. Zamierzeniem Zamawiającego była
realizacja robót na podstawie zgłoszenia robót budowlanych dokonanego na podstawie art. 7
Ustawy z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów
budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 764 z
późn. zm.), które mogą być stosowane na obszarze gmin lub miejscowości ujętych w rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów wydanym na podstawie art. 2 w/w ustawy. Wniosek Wójta Gminy Gródek nad
Dunajcem o ujęcie obszaru gminy w rozporządzeniu został rozpatrzony negatywnie co wiąże się z tym,
że aby przystąpić do robót budowlanych Zamawiający musiałby opracować pełną dokumentację
projektową z wymaganymi opiniami, uzgodnieniami i decyzjami, a następnie uzyskać pozwolenie na
budowę. Zmianie uległby w tej sytuacji zarówno opis jak i zakres przedmiotu zamówienia, a co za tym
idzie również wartość i termin realizacji robót budowlanych. Zgodnie z otrzymanym dofinansowaniem
roboty muszą zostać zrealizowane do końca 2021 roku. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności oraz
fakt, że w chwili obecnej Zamawiający nie dysponuje dokumentacją projektową oraz pozwoleniem na
budowę, prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane w
zakładanym zakresie i terminie realizacji jest nieuzasadnione.

Wójt Gminy
Gródek nad Dunajcem
/-/ mgr inż. Józef Tobiasz
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(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)
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