Skarżysko-Kamienna, dn. 17 listopada 2022 r.

1.
2.

Wykonawcy
Strona internetowa Zamawiającego

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania pod nazwą ”Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa pływalni miejskiej
w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa i modernizacja pływalni miejskiej
w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19” na działkach (obręb 0003 PLACE ark. 17
nr ewid. Dz. 37/4, 38/4, 38/5, 65/5, 143/1) w Skarżysku-Kamiennej”, znak ZP.MI.09.2022,
numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2022/S 176-497110, zmiana
ogłoszenia o zamówieniu nr: 2022/S 192-542702
Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 t.j. - dalej „ustawa Pzp”), Zamawiający - Miejskie Inwestycje Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Skarżysku-Kamiennej zawiadamia o unieważnieniu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą: ”Rozbudowa,
nadbudowa i przebudowa pływalni miejskiej w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa
i modernizacja pływalni miejskiej w Skarżysku-Kamiennej przy ul. Spółdzielczej 19” na działkach (obręb
0003 PLACE ark. 17 nr ewid. Dz. 37/4, 38/4, 38/5, 65/5, 143/1) w Skarżysku-Kamiennej”, znak
ZP.MI.09.2022, numer ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej 2022/S 176-497110,
zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr: 2022/S 192-542702.
Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zgodnie z dyspozycją art. 255 punkt 3 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego unieważnia się, 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.
Cena jedynej oferty złożonej w prowadzonym postępowaniu przez konsorcjum firm MTM
Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz PBO Śląsk Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością znacznie przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia.
W związku z tym, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny
najkorzystniejszej oferty złożonej w tym postępowaniu, uznać należy iż zachodzi przesłanka
unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.
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