
 
 

ZPI.272.12.2019                                                                      Nowy Sącz, dnia 27 sierpnia 2019 r. 

 

        

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

   

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru 
autorskiego dla zadania polegającego na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych metodą iniekcji krystalicznej oraz posadzki w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Artura Grottgera w Grybowie 

 

Zamawiający: Powiat Nowosądecki, ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, informuje 
o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” (jednolity tekst 

Dz. U. z 2018 r., poz. 1986, ze zmianami) na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem 
nadzoru autorskiego dla zadania polegającego na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej ścian 
zewnętrznych i wewnętrznych metodą iniekcji krystalicznej oraz posadzki w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Artura Grottgera w Grybowie. 

 
W postępowaniu złożono dwie oferty: 

 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) oraz adres wykonawcy 

Elementy oferty podlegające ocenie 

 
Cena ofertowa brutto 

 
Gwarancja jakości Doświadczenie projektanta 

1 
BIURO PROJEKTOWE ARCHI – PLAN  
Marcin Chryczyk 
34-452 Ochotnica Dolna, os. Lubańskie 19 

29 900 zł 5 lat 

 
10 zadań 

polegających na opracowaniu 

dokumentacji projektowej 

w zakresie izolacji (blokady) 

przeciwwilgociowej budynku  

metodą iniekcji krystalicznej 

 

2 
INSTAL-TECH  
MARCIN MARZEC 
30-728 Kraków, ul. Nowohucka 92a/15 

136 530 zł 5 lat 

 
7 zadań 

polegających na opracowaniu 

dokumentacji projektowej 

w zakresie izolacji (blokady) 

przeciwwilgociowej budynku  

metodą iniekcji krystalicznej 

 

 
Wykonawca, którego oferta została wybrana (Marcin Chryczyk, prowadzący działalność 

gospodarczą pod firmą BIURO PROJEKTOWE ARCHI – PLAN Marcin Chryczyk) uchylił się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego. Pismem z dnia 17 lipca 2019 r. zamawiający powiadomił wykonawcę 

o wyborze najkorzystniejszej oferty, wyznaczając termin zawarcia umowy na dzień 6 sierpnia 2019 r.  

i przypominając jednocześnie o obowiązku dostarczenia zamawiającemu (przed podpisaniem umowy) 

wymaganych dokumentów. Wykonawca w w/w piśmie został również pouczony, iż niedostarczenie 

wymaganych dokumentów w wymaganym terminie skutkować będzie uznaniem, że wykonawca uchyla się 

od podpisania umowy. Wykonawca dnia 7 sierpnia 2019 r. zwrócił się do zamawiającego z prośbą o zmianę 

terminu podpisania umowy. Zamawiający pismem z dnia 7 sierpnia 2019 r. wyraził zgodę na przesunięcie 

terminu podpisania umowy, wyznaczając ostateczny termin podpisania umowy na dzień 12 sierpnia 2019 r. 

Do dnia 12 sierpnia 2019 r. nie wpłynęły do zamawiającego żadne dokumenty a wykonawca nie stawił się 

na podpisanie umowy. W dniu 12 sierpnia 2019 r. wykonawca złożył stosowne oświadczenie (e-mail), iż 

rezygnuje z podpisania umowy.   



 
 

Wobec powyższego zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) 
ustawy. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  
 Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 5) i 6) ustawy zamawiający informuje, że nie ustanowił i nie dopuścił do 

dynamicznego systemu zakupów. 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcom w toku postępowania 

o udzielenie zamówienia zostało zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (pkt 27 SIWZ). 

 
 
 
 
 

Antoni Koszyk 
Wicestarosta Nowosądecki 

 
 
Otrzymują:      
1. strona internetowa 
2. a/a  


