
SR.272.u.28.2022.RG            Nowy Dwór Gdański 07.09.2022 r. 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 
dotyczy: zadania inwestycyjnego pn: „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru inwestorskiego nad przebudową czterech dróg w Powiecie Nowodworskim 

t.j.: drogi powiatowej nr 2334G Jeziernik, droga 2329G Broniewo,  droga 2316G Łaszka,  droga 2309G Żelichowo”. 
 

Powiat Nowodworski, działając zgodnie z art. 255 pkt 5, ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j., Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), dalej jako ustawa Pzp, informuje o unieważnieniu przedmiotowego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Dla części nr: 1 

Uzasadnienie prawne unieważnienia:     art. 255 pkt 5, ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługę nadzoru inwestorskiego było uzależnione od wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym 

na roboty drogowe. Ogłoszone przez Zamawiającego postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót drogowych 

zostało unieważnione, dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 pkt 5, ustawy Pzp, jako podstawy prawnej 

do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Dla części nr: 2 

Uzasadnienie prawne unieważnienia:     art. 255 pkt 5, ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługę nadzoru inwestorskiego było uzależnione od wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym 

na roboty drogowe. Ogłoszone przez Zamawiającego postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót drogowych 

zostało unieważnione, dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 pkt 5, ustawy Pzp, jako podstawy prawnej 

do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Dla części nr: 3 

Uzasadnienie prawne unieważnienia:     art. 255 pkt 5, ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługę nadzoru inwestorskiego było uzależnione od wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym 

na roboty drogowe. Ogłoszone przez Zamawiającego postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót drogowych 

zostało unieważnione, dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 pkt 5, ustawy Pzp, jako podstawy prawnej 

do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Dla części nr: 4 

Uzasadnienie prawne unieważnienia:     art. 255 pkt 5, ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Rozstrzygnięcie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na usługę nadzoru inwestorskiego było uzależnione od wyboru Wykonawcy w postępowaniu przetargowym 

na roboty drogowe. Ogłoszone przez Zamawiającego postępowanie przetargowe na wybór Wykonawcy robót drogowych 

zostało unieważnione, dlatego też zasadnym jest zastosowanie art. 255 pkt 5, ustawy Pzp, jako podstawy prawnej 

do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

STAROSTA 
         - 
 Jacek Gross 
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