Nr sprawy: 16/TP/2022

Warszawa, dnia 03.08.2022 r.
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu 16/TP/2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
(wariant 2), pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych
polegających na modernizacji schodów na Płycie Desantu.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
Działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2021, poz. 1129 zm.) zawiadamiam
o unieważnieniu postępowania publicznego prowadzonego w trybie przetargu
podstawowym pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót
budowlanych polegających na modernizacji schodów na Płycie Desantu”.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych.
Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 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
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 27.07.2022 r. do godz. 11:30 została
złożona oferta przez niżej wskazanego Wykonawcę:
1) TENEO PIOTR GREGORCZYK, ul. Kaliszówka 4/46, 01-909 Warszawa (Oferta Nr 1) –
Cena oferty brutto: 861 000,00 zł.;
Wobec faktu, iż złożona w postępowaniu oferta przewyższa kwotę jaką Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zaś Zamawiający nie może
zwiększyć ww. kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, mając powyższe na względzie
uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z art. 255
pkt 3). ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych
(tj. Dz. U z 2021 poz. 1129 ze zm.).
Pouczenie:
Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej
na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

