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Suwałki, dnia 14 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 III CZĘŚCI ZAMÓWIENIA 

 

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

część III  zamówienia - ubezpieczenie zwierząt 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 w dniu  

14 października postępowania w zakresie III części zamówienia, dotyczącej ubezpieczenia zwierząt Powiatu 

Suwalskiego . 

 
 Uzasadnienie prawne  

- art. 255 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia 

postępowanie jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty 

podlegały odrzuceniu. 

Uzasadnienie faktyczne:  
W postępowaniu na ubezpieczenie majątku i innych interesów Powiatu Suwalskiego na część  

III zamówienia tj. na ubezpieczenia  zwierząt Powiatu Suwalskiego wpłynęła tylko jedna oferta, która została 
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 224 ust. 6 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, tj. z powodu rażąco niskiej ceny. 

Wykonawca - Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych TUW zaoferowało cenę (składkę)  
w wysokości 5 132,00 zł, podczas gdy szacunkowa wartość zamówienia dla części III ustalona została  
w wysokości 13 000,00 zł. Zatem cena jedynej oferty była niższa o ok. 60 % od szacowanej wartości 
zamówienia. 
W związku z powyższym, na podstawie art. 224 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca 
został wezwany do złożenia wyjaśnień, w tym dowodów, w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich 
istotnych części składowych. Wobec nieudzielenia wyjaśnień przez wykonawcę w wyznaczonym terminie, 
jego oferta podlegała odrzuceniu jako oferta zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 
zamówienia.  
 
Pouczenie:  
Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych (art. 505–590).  
 
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. 
  
  

      STAROSTA 
 

  Witold Kowalewski 

   /podpisano elektronicznie/ 
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