OŚ-IP/ 3889 /2021

Częstochowa, dnia 4 sierpnia 2021 r.

Zamawiający:
Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A.
ul. Srebrna 172/188
42-202 Częstochowa
Wszyscy Wykonawcy,
którzy złożyli oferty
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w
trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275 pkt 1) o wartości zamówienia
nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129) na budowę
nowej serwerowni dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie.
Numer ref. zamówienia: 20/TEN/2021
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00107972/01
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Zamawiający - Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. z siedzibą w
Częstochowie, wypełniając obowiązek wynikający z art. 260 w związku z art. 266
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz.
1129, zwana dalej: „ustawa Pzp”) informuje, że na podstawie art. 255 pkt 3 ustawa
Pzp, unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr 20/TEN/2021
na Budowę nowej serwerowni dla Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A.
w Częstochowie, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie
może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.

UZASADNIENIE
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 2021/BZP 00107972/01.
Termin składania ofert upłynął w dniu 26 lipca 2021 r. o godz. 9:00.
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

W przedmiotowym postępowaniu we wskazanym terminie zostały złożone trzy
oferty, tj.:
- oferta nr 1 przez: ITwares Sp. z o.o. ul. Sarmacka 10B/19, 02-972 Warszawa (cena
netto oferty: 1 649 000,00 zł, cena brutto oferty: 2 028 270,00 zł),
- oferta nr 2 przez: CPD System Sp. z o. o., ul. Skorupki 13, 05-220 Zielonka (cena
netto oferty: 1 190 000,00 zł, cena brutto oferty: 1 463 700,00 zł),
- oferta nr 3 przez: API Smart Sp. z o.o. Lider konsorcjum, ul. Zawiła 65L, 30-390
Kraków, AODC Sp. z o. o. Członek konsorcjum, ul. Szyszkowa 56, 02-285 Warszawa
(cena netto oferty; 1 969 000,00 zł, cena brutto oferty: 2 421 870,00 zł).
Na sfinansowanie niniejszego zamówienia Zamawiający przeznaczył kwotę
brutto w wysokości: 1 492 613,45 złotych.
Cena ofertowa wskazana w ofercie nr 1 złożonej przez ITwares Sp. z o.o. ul.
Sarmacka 10B/19, 02-972 Warszawa, wynosi 2 028 270,00 zł brutto, przekracza
zatem o 535 656,55 zł kwotę brutto, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie
przedmiotowego zamówienia.
Oferta nr 2 złożona przez CPD System Sp. z o.o. została odrzucona na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 w związku z art. 266 ustawy Pzp.
Cena ofertowa wskazana w ofercie nr 3 złożonej przez API Smart Sp. z o. o.
Lider konsorcjum, ul. Zawiła 65L, 30-390 Kraków, AODC Sp. z o. o. Członek
konsorcjum, ul. Szyszkowa 56, 02-285 Warszawa wynosi 2 421 870,00 zł brutto,
przekracza zatem o 929 256,55 zł kwotę brutto, którą Zamawiający przeznaczył na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia.
Zgodnie z 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”.
Ponieważ cena określona w ofercie nr 1 przewyższa kwotę, którą Zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może
zwiększyć tej kwoty, postępowanie należało unieważnić.
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