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ZAWIADoMIENIE o UNIEWAZNIENIU PoSTĘPoWANIA

Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa działając zgodnie z art.93 ust. 3 pkt. Ż ustawy Z

dnia19 stycznia 2OO4r. Prawo zamówieńpublicznych (i.t.Dz.IJ.z20I3r.poz.970,zpóŹn.
Zm.) - zulanej dalej ,, ustawą Pzp''- jako ZamawiĄący za'wiadamia, Że unieważnia

posiępowanie o udżielenie zamówienia publicznego, prowadzone w trybie przetargu

.'ieogianic'onego pod nazwą Dostawa dwóch terenowych samochodów specjalnych,

prryśtorororyih do ratownictwa morskiego, znak postępowania NZ-ER/II/PN/06/15.

Podstawa unieważnienia art.93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne i prawne
p-óa otwarcięm oferty, zgodnie z art.86 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający podał kwotę brutto

jaką zarnierza przeznu"ryó na sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu

wpĘnęła jedna oferta Wykonawcy: Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o. 43-346 Bielsko-

Biaia ul. Betwińska 105A, z ceną ptzevłyŻszĄącą znacznie kwotę, ktotą Zamawiający

zarnierzał przeznaczyć na sfinansowanię całości zamówienia. W związku z tym, Że

Zamavłiająóy nie może zwiększyc kwoty brutto na sfinansowanie przedmiotowego

zamówienia do wysokości zaoferowanej ceny, uniewaznia postępowanie na podstawie art.93

ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.
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