CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
W CZĘSTOCHOWIE
Częstochowa, dnia 24 czerwca 2019 r.
WT.2370.14.21.2019
ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr WT.2370.14.2019
pn.: ,,Dostawa do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie elementów
umundurowania dla strażaka Państwowej Straży Pożarnej”, prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego zgodnie z art. 39 prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986
z późn. zm.), zostało unieważnione w zakresie zadania IX – dostawa ubrań treningowych
Zamawiający, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie działając na
podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018
roku poz. 1986 ze zm.) informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
zostało unieważnione w zakresie zadania IX obejmującego dostawę 110 kpl. ubrań treningowych.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania IX obejmującego dostawę 110 kpl. ubrań
treningowych została złożona jedna oferta opiewającą na kwotę 27.060,00 zł brutto. Kwota, jaką
Zamawiająca przeznaczyła na sfinansowanie niniejszego zamówienia, która została odczytana podczas
sesji otwarcia ofert, wynosi: 14.000,00 zł brutto. Kwota ta została ustalona na podstawie wartości
szacunkowej przedmiotu zamówienia, powiększonej o należny podatek od towarów i usług VAT.
W zaistniałej sytuacji cena jedynej i zarazem najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką
Zamawiająca zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
W związku z brakiem możliwości zwiększenia środków finansowych na realizację niniejszego
zamówienia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie zadania IX
zostaje unieważnione.
Uzasadnienie prawne unieważnienia:
Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2018 roku poz. 1986 z późn. zm.) –
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia…
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