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Strona internetowa DRMG

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU 
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego, o sygn. zam. I/PN/230/2019/MD pod nazwą: 

„Budynek Kunsztu Wodnego – wykończenie i wyposażenie wraz z robotami 
towarzyszącymi”  ul. Targ Rakowy 11 w Gdańsku.

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska działająca w imieniu Gminy Miasta Gdańska, na 
podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia o unieważnieniu 
postępowania na podstawie przesłanki, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp 
ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania oraz realizacji ewentualnie zawartej umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W związku z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2020r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz 
wynikającymi z niego środkami podjętymi w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się 
wirusa SARS-CoV-2, występują na rynku ograniczenia i utrudnienia we współpracy z 
wykonawcami robót. Zgłaszają oni liczne utrudnienia w realizacji zakontraktowanych 
robót polegające na coraz większych problemach z terminową realizacją i odbiorem 
zamówień materiałowych oraz na dostępności pracowników, którzy przebywają w dużej 
części na zwolnieniach lekarskich, opiece nad dzieckiem czy też w kwarantannie. Wskazują 
oni również na problemy w przemieszczaniu się pracowników, przekraczaniem granic i 
obowiązkową kwarantanną pracowników je przekraczających. Okoliczności te mają 
charakter ciągły i nieprzewidywalny i wpłynęłyby negatywnie na możliwość realizacji robót 
w przypadku ewentualnego rozstrzygnięcia niniejszego postępowania i zawarcia umowy. 
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Trudny do oszacowania byłby także rzeczywisty koszt realizacji robót zarówno po stronie 
Zamawiającego jak i wykonawców. Z tego powodu Zamawiający podjął decyzję 
o unieważnieniu prowadzonego postępowania.

Włodzimierz Bartosiewicz
Dyrektor
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