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Znak: AG.I.272.1.33.2019                                                                       Kielce, dnia 27 września 2019 r. 
 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

pn.: „Modernizacja zasilania rezerwowego ŚUW w Kielcach”  

 

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 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), 

zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

 

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamówienia jest wyposażenie Sali nr 13 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego 

przy al. IX Wieków Kielc 3 zgodnie z opracowaną dokumentacją p.n.: „Modernizacja zasilania 

rezerwowego ŚUW w Kielcach” 

 

4. UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA: 

UZASADNIENIE PRAWNE 

Podstawa unieważnienia - art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.  

UZASADNIENIE FAKTYCZNE 

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

zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej ofert lub cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (…).  

 

W niniejszym postępowaniu oferta nr 1 złożona przez  Konsorcjum Firm: Lider: EL Power Sp. 

z o.o., ul. Wyszyńskiego 12c, 33-100 Tarnów Partner: Janusz Kania Agregaty Pex Pool Plus, 

ul. Metalowców 35, 39-200 Dębica, uzyskała najwyższą ilość punktów na podstawie przyjętego 

kryterium. Wykonawca wykazał również spełnianie warunków udziału w postepowaniu.  

W związku iż cena oferty najkorzystniejszej przewyższa środki jakie Zamawiający przeznaczył 

na realizację niniejszego zamówienia, podjęto próby zwiększenia zabezpieczonych środków 

finansowych do wysokości ceny najkorzystniejszej oferty – Wniosek Komisji Przetargowej z dnia 

23.09.2019 r. 
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Cena oferty najkorzystniejszej wynosi 399 099,00 zł, zdecydowanie przewyższa możliwości 

finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 

353 737,50 zł brutto.  

Zamawiający nie zwiększy środków na realizację niniejszego zamówienia a zatem Zamawiający 

postanowił unieważnić postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 


