Suchedniów, 09.06.2022 r.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (t. j. Dz. U. 2021 poz.
1129 ze zm.) na realizację zadania pn.: „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie
w ramach zadania pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”.
Nr postępowania nadany przez zamawiającego: GNI.271.6.2022.AJ
Nr ogłoszenia o zamówieniu publikowanym w BZP: 2022/BZP 00170561/01
Data wszczęcia postępowania: 20.05.2022 r.
Identyfikator postępowania BZP: ocds-148610-049ef9a2-c483-11ec-b879-9a86e5ac3946
Identyfikator postępowania miniPortal: b2fed155-c271-4a2d-ab9d-96fc39516057
Zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zawiadamia Wykonawców o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji
na realizację zadania pn.: „Przebudowa parku miejskiego w Suchedniowie w ramach zadania
pn.: Modernizacja Parku Miejskiego w Suchedniowie”.
Podstawa prawna
Zgodnie z 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 przedmiotowym postępowaniu złożona została 1 oferta. Zgodnie z informacją zamieszczoną
w dniu 02.06.2022 r. na stronie internetowej prowadzonego postępowania na podstawie art. 222 ust. 4
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający na sfinansowanie
zamówienia zamierzał przeznaczyć środki finansowe w wysokości 5 172 000,00 PLN brutto. Złożona
w postępowaniu oferta opiewała na kwotę 7 373 850,00 PLN brutto. Tym samym stwierdzić należy, że
cena oferty złożonej w postępowaniu przewyższa środki finansowe, które Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie
na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września Prawo zamówień publicznych. Zamawiający
informuje również, że zgodnie z art. 262 ustawy Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenie
przedmiotowego zamówienia zostaną niezwłocznie zawiadomieni w przypadku wszczęcia kolejnego
postępowania.
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