
UCHWAŁA Nr 90/79/2021 

ZARZĄDU POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 21 września 2021 r. 

w sprawie unieważnienia wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym bez negocjacji 

 Na podstawie art. 16, 17 ust. 2 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598) 

 

Zarząd Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

§ 1. Unieważnia się wynik przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa Placówki opiekuńczo – wychowawczej w Łasinie” 

w postaci wyboru jako najkorzystniejszej oferty złożonej przez firmę Art – SERVICE Łukasz Lewalski,  

87 - 305 Zbiczno 23c, która zaoferowała najkorzystniejszą realizację zamówienia zgodnie z kryteriami oceny 

ofert i uzyskała największą liczbę punktów (100 pkt).  

§ 2. Dokonuje się ponownej czynności oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Powiatu Grudziądzkiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Zarząd Powiatu: 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 

Wicestarosta 

/-/ Marcin Dziadzio 

 

Członek Zarządu 

/-/ Krzysztof Klucznik 

 

Członek Zarządu 

/-/ Aleksander Zadykowicz 

 

Członek Zarządu 

/-/ Barbara Dobek 

 

 



Uzasadnienie 

Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty (uchwała nr 89/78/2021 Zarządu Powiatu 

Grudziądzkiego z dnia 15 września 2021 r.) oraz przesłał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty do 

Wykonawców biorących udział w ww. postępowaniu. W dniu 15 września 2021 r. jeden z  Wykonawców: 

ŻARBUD Michał Żarłok, ul. Jana III Sobieskiego 19, Korzeniewo, 82-500 Kwidzyn, przesłał do Zamawiającego 

wniosek o odrzuceniu oferty firmy ART-SERVICE, Zbiczno 23C, 87-305 Zbiczno uzasadniając, że 

przedstawiona oferta zawiera omyłkę rachunkową polegająca na nieprawidłowym zastosowaniu stawki VAT 

23%. Stawka VAT stanowi składnik ceny będący zatem elementem cenotwórczym.  

 W związku z powyższym Zamawiający powtórzy czynność oceny ofert, opierając się na podstawowych 

zasadach systemu zamówień publicznych oraz orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z którym: 

„W ocenie Izby Zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu 

dokonanych przez siebie czynności w toku postepowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż 

dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich 

unieważnienie”.  

 Tym samym Zamawiający powtórzy czynność oceny ofert i dokona ponownego wyboru 

najkorzystniejszej oferty. Zamawiający zgodnie z art. 253 ustawy pzp niezwłocznie zawiadomi o wynikach 

postepowania. 

 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


