OŚ-IP/5489/2021

Częstochowa, dn. 20 października 2021 r.

Zamawiający:
Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.
ul. Srebrna 172/188
42-202 Częstochowa
Nr ref. Zamówienia: 26/TEN/2021
Nr ogłoszenia w biuletynie zamówień publicznych: 2021/BZP 00144487/01

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji dla zadania pn. „Budowa nowej serwerowni dla
Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie”.
Zamawiający zawiadamia, iż na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm., zwanej dalej:
„ustawą Pzp”) unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
nr 26/TEN/2021 dla zadania pn. „Budowa nowej serwerowni dla Oczyszczalni Ścieków
„WARTA” S.A. w Częstochowie”, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę,
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (a brak jest
możliwości zwiększenia tej kwoty).

UZASADNIENIE
Ogłoszenie o zamówieniu zostało w dniu 10 sierpnia 2021 r. zamieszczone
w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2021/BZP 00144487/01.
Zamawiający na realizację zadania przeznaczył kwotę w wysokości 1 492 613,45 zł.
Termin składania ofert upłynął w dniu 26 sierpnia 2021 r. o godz. 9:00. W ww.
terminie wpłynęły trzy oferty, niemniej tylko jedna z nich opiewała na kwotę niższą
aniżeli wskazana powyżej kwota, którą Zamawiający przeznaczył na realizację
zadania. Oferta ta została jednakże odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2
lit. „c” w zw. z art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp.
Wobec powyższego oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Jednocześnie
brak jest możliwości zwiększenia tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.
Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.
42-202 Częstochowa, ul. Srebrna 172/188
Tel: +48 34 361 88 21
e-mail: info@wartasa.eu
www.wartasa.eu

Zgodnie z treścią art. 255 pkt 3 ustawy Pzp „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”.
Biorąc pod uwagę powyższe, przedmiotowe
unieważnić, co też Zamawiający niniejszym uczynił.
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