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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dot. przetargu nieograniczonego na: Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wojewódzkiej nr 278 na odcinku w ok. km 89+685÷90+666 w m. Przyczyna Górna.
Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze na mocy art.92 ust.2 ustawy Pzp. informuje
o unieważnieniu postępowania na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy pzp, cyt. "Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego".
Uzasadnienie faktyczne:
W dniu 12 listopada 2019 r. Zamawiający otrzymał od potencjalnego Wykonawcy zapytania
dotyczące ogłoszonego przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 278 na odcinku w ok. km 89+685÷90+666 w m. Przyczyna Górna. Po ich analizie
Zamawiający stwierdził, że zachodzi uzasadniona konieczność wprowadzenia nowych zapisów
w prowadzonym postępowaniu. Zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia wymusza znaczące zwiększenie
zakresu prac projektowych do wykonania, a tym samym wymusza zmianę terminu zakończenia prac
projektowych.
Zwiększenie zakresu prac projektowych przewidzianych do wykonania bez zmiany Opisu Przedmiotu
Zamówienia ze względu na konieczność dokonania prawidłowej wyceny prac godzi w interes publicznych
ponieważ Zamawiający na etapie ogłoszonego postępowania powziął informację o możliwości wystąpienia
nieprawidłowości w zamówieniu, co na dalszym etapie spowodowało by całkowitą zmianę zakresu prac, czego
efektem końcowym byłby opracowany inny przedmiot zamówienia niż wymagano.
Ponadto zmiana terminu zakończenia prac powoduje konieczność przesunięcia zadania z roku 2020
na 2021, czego konsekwencją jest fakt, że Zamawiający w chwili obecnej nie ma zagwarantowanych środków
na wykonanie zadania w roku 2021.
W związku z powyższym postępowanie podlega unieważnieniu.
Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie dopuścił do dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający informuje, iż w niniejszym postępowaniu nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów.
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