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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

 

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego sektorowego na „Projekt budowy magazynu centralnego na terenie Zajezdni 

Tramwajowej Gdańsk Wrzeszcz“. 

 

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego niepodlegającego przepisom ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 z późn.zm.), na zasadach 

określonych w Regulaminie Zamówień Publicznych Sektorowych Gdańskich Autobusów  

i Tramwajów Sp. z o.o., Część B (Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 24/2017 Prezesa Zarządu Gdańskich 

Autobusów i Tramwajów Sp. z o.o. z dnia 10.08.2017 r. z późn. zm.) – dalej „Regulamin“, działając na 

podstawie: 

1. § 35 ust. 1 lit. e Regulaminu unieważnia niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego. 

 

Uzasadnienie 

W dniu 11.05.2022 r. Zamawiający udostępnił na platformie elektronicznej platformazakupowa.pl 

– dalej „Platforma“ – tj. na stronie przedmiotowego postępowania dokumenty zamówienia. 

W niniejszym postępowaniu określone w SIWZ kryterium oceny ofert i jego znaczenie to „cena: 

100%”.  

 W wymaganym terminie, tj. do dnia 25.05.2022 r., do godz. 10:30, zostały złożone dwie 

oferty.  APA ARCHES Sp. z o.o. sp. k., 60-161 Poznań, ul. Jawornicka 8/229, na kwotę 440 770,00 zł 

brutto oraz Demiurg Pojekt S.A., 60-107 Poznań, ul. Górnicza 2/143A, na kwotę 602 451,54 zł brutto. 

Tymaczasem Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w 

wysokości 307 500,00 zł brutto. 

 Zgodnie z § 35 ust. 1 lit. e Regulaminu Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiajacy zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może 

zaś zwiększyć tej kwoty do cenny najkorzystniejszej oferty. 

 
Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie. 


