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Dotyczy: postępowania przetargowego na usługę sprzątania nieruchomości, utrzymania
terenów zielonych w zasobach własnych Sądeckiego Towarzystwa Budownictwa
Społecznego Sp. z o. o. usytuowanych w Nowym Sączu przy ulicach: Iszkowskiego
1, 3, 4, Malczewskiego 2, 4, Rokitniańczyków 16, 18, 29 Listopada 16, 16A, 18,
18A, 18B, 18C, 18G, 18H, 18I

ZAWIADOMIENIE O:
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 roku Nr 113 poz. 759 z późn. zmianami), zwaną
dalej „ustawą”, Zamawiający tj. Sądeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.
w Nowym Sączu zwany dalej „Zamawiającym”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania
o udzielenie zamówienia.
Uzasadnienie:
Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
Pouczenie:
a) Wykonawcom a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes prawny
w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieś szkodę w wyniku naruszenia
przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej: odwołanie
oraz skarga do sądu – na zasadach określonych w Dziale VI ustawy „Środki ochrony
prawnej”.
b) Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania
czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.
c) Ze względu na wartość zamówienia odwołania przysługuje wyłącznie wobec czynności:
- wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia
- odrzucenie oferty odwołującego
d) Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej oparzonej
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego
kwalifikowanego certyfikatu.

e) Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej o rozstrzygnięciu odwołania stronom oraz
uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
f) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania
Zamawiającego.

