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Suwałki, dnia 6 października 2022 r. 

 
Zamawiający: 
Powiat   Suwalski  
z siedzibą: Starostwo Powiatowe w Suwałkach  
ul. Świerkowa 60 , 16-400 Suwałki   
NIP:    844-20-81-910 
REGON: 790670846 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE I CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Suwalskiego; nr ref.:  ORG.272.4.2022, 

część I  zamówienia - ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej  Powiatu Suwalskiego  

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. poz. 2022, poz. 1710 ze zm.), zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania  

w zakresie I części zamówienia, dotyczącej ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Powiatu 

Suwalskiego . 

 

Podstawa prawna:  

art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych - „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

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

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę 

kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty”. 

Uzasadnienie faktyczne:  

w postępowaniu na część I zamówienia złożone zostały dwie  oferty: Wykonawca COMPENSA TU S.A.  

zaoferował cenę (składkę) w wysokości 290 184,17 zł, a Wykonawca Towarzystwo Ubezpieczeń 

Wzajemnych TUW zaoferował cenę (składkę) w wysokości   228 810,00 zł  . 

Podane ceny przewyższają  w znaczący sposób szacunkową wartość zamówienia za okres 24 miesięcy, 

wynoszącą 126 034,00 zł, równoważną z kwotą, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. W sytuacji, w której zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie 

zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty, zasadnym jest unieważnienie postępowania. 

 

Dziękujemy wszystkim wykonawcom za zainteresowanie prowadzonym postępowaniem oraz za złożoną 

ofertę.  

Informacja  
Zgodnie z art. 262 ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku unieważnienia postępowania  

o udzielenie zamówienia zamawiający niezwłocznie zawiadamia wykonawców, którzy ubiegali się  

o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego 

samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 

S T A R O S T A 

 

Witold Kowalewski 

/podpis elektroniczny/ 
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