
      ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA PUBLICZNEGO 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji 

                      Ogłoszenie nr 2021/BZP 00128602/01 z dnia 2021-07-27 r. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

MCS.RI.3301.3.2021                                                              Bełchatów, 12.08.2021 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego : 

Przebudowa i rozbudowa Lodowiska Miejskiego w Bełchatowie wraz z budową 

infrastruktury towarzyszącej oraz rozbiórka pomieszczenia na rolbę 

- prowadzonego  na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z  dnia  11 września  2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (t.j.Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) – w trybie 

podstawowym bez negocjacji. 

  

      Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z  dnia  11 września  2019 r.  Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.) Zamawiający 

informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania-zgodnie z uzasadnieniem. 

 

Uzasadnienie: 

W przedmiotowym postępowaniu do upływu terminu składania ofert,  

tj. do 11.08.2021 r. do godz. 10:00 wpłynęła jedna  oferta. Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości  

586 406,22  zł brutto.  

Kryterium oceny ofert przyjęto: „Cena” (C) - waga 60%, „Długość okresu gwarancji  

i rękojmi” (G). 

 
Oferta Nr 1  

- Złożona przez: MK BUDIMA SP. Z O.O. 

                         Pl. Wolności 16d 

                         97-400 Bełchatów 



- Cena ofertowa brutto:  764.290,39  zł 

- Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany w terminie: 

  zakończenie 15.12.2021 r.  

- Długość okresu gwarancji i rękojmi:  (60) miesięcy na wykonany przedmiot umowy,   

  licząc od daty odbioru końcowego. 

 

Podstawa prawna unieważnienia przedmiotowego postępowania to  

art. 255  pkt 3) ustawy z dnia 11 września  2019 (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 

z późn. zm), tj. 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. 

Zamawiający nie może zwiększyć  kwoty, którą  zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia  do ceny najkorzystniejszej oferty. 

            W związku z powyższym Zamawiający postanowił  jak na wstępie. A zatem 

zostały spełnione przesłanki zawarte w art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień 

publicznych, skutkujące koniecznością unieważnienia postępowania.     

 

                                                               Przewodniczący komisji  przetargowej 
 
                                                                           Michał Piotrowski    
 

 

 
                                                                
 
 

 

Otrzymują: 

1. https://platformazakupowa.pl/transakcja/486241 

 

2. a/a 

 


