Modliborzyce, dnia 12 styczeń 2022 r.

Znak postępowania: INW.271.1.5.2021

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Odnawialne źródła energii
w Gminie Modliborzyce” – części 1 zamówienia:

dostawa i montaż instalacji

kolektorów słonecznych próżniowych oraz dostawa i montaż kotłów (pieców) na
biomasę na terenie Gminy Modliborzyce.
Zamawiający, Gmina Modliborzyce działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust 2
ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej „ustawą PZP”, informuje o unieważnieniu przedmiotowego
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie prawne i faktyczne.
1) Zgodnie z treścią 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.
Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia tj. 1 423 339,00 brutto (słownie: jeden milion czterysta
dwadzieścia

trzy

tysiące

trzysta

trzydzieści

dziewięć

złotych

00/100).

W przedmiotowym postępowaniu w terminie wyznaczonym na składanie ofert wpłynęła
jedna oferta Wykonawcy FlexiPower Group Sp. z o.o. Sp. K., Kudrowice 12, 95-200
Pabianice przedstawiająca najkorzystniejszy bilans ceny i pozostałych kryteriów oceny
w wysokości: 1 892 323,68 zł brutto. Kwota ta przewyższa kwotę przeznaczoną przez

Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia o 468 984,68 zł. Wskutek analizy swych
możliwości finansowych w trakcie prowadzenia postępowania Zamawiający stwierdził,
iż nie może zwiększyć środków na realizację zamówienia do ceny najkorzystniejszej
oferty.
2) Na podstawie art. 255 pkt 5 ustawy PZP, jeżeli wystąpiła istotna zmiana okoliczności
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
W związku z nieprzedłużeniem terminu związania z ofertą przez Wykonawców
składających oferty w części

2 zamówienia:

dostawa i

montaż

instalacji

fotowoltaicznych na terenie Gminy Modliborzyce, a przez to koniecznością
unieważnienia postępowania części 2, Zamawiający w związku z obowiązkiem
realizacji obu części zamówienia, aby nie utracić dofinansowania ze środków UE,
podjął decyzję jak na wstępie.

Pouczenie:
Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na
zasadach przewidzianych w dziale IX „Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.

