
  

  

 

Znak: AG-I.272.1.12.2016                                                                          Kielce, dnia 26 sierpnia 2016 r. 

 

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

PN.: „Udrożnienie systemu wentylacji w łazienkach w budynkach A i C ŚUW” 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce.  

 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej  

niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w oparciu o przepisy ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), zwanej dalej 

„ustawą”. 

 

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 

Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie systemu wentylacji w łazienkach w budynkach A i C Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach zlokalizowanych przy al. IX Wieków Kielc 3.    

 

4. UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA: 

UZASADNIENIE PRAWNE 

Zamawiający unieważnia postepowanie na podstawie art. 93. ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164). 

Zgodnie z treścią  art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia(…).” 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE  

W dniu 10 sierpnia 2016 r. Komisja Przetargowa dokonała otwarcia złożonych ofert w niniejszym 

postepowaniu. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty. 

Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 31 000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści jeden tysięcy 

00/100). 

W toku badania i oceny ofert, oferta nr 1 została odrzucona z niniejszego postępowania na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy jako niezgodna z treścią SIWZ. 

Oferta nr 2 spełnia wymagania Zamawiającego, ale jej cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Wykonawca zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę 

brutto 65 559,00 zł.  

Biorąc powyższe pod uwagę, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93                   

ust. 1 pkt 4 ustawy. 

 

 


