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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt 1  ustawy Pzp, 

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp  

pn. „Organizowanie,  kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych w Aquaparku 

Kutno przy ul. Kościuszki 54 i basenie zewnętrznym przy ul. Narutowicza 47 należących do 

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kutnie” 

  

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kutnie na podstawie art. 255 pkt 3 

ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych  (Dz. U. z 2021 r., poz. 

1129 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone 

w trybie podstawowym bez negocjacji o jakim stanowi art. 275 pkt 1  ustawy Pzp, 

poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ustawy Pzp, gdyż 

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny 

najkorzystniejszej oferty.  

 

Uzasadnienie: 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 828 800,00 zł i taką 

informację zamieścił na stronach internetowych. W dniu 28 lutego 2022 roku Wykonawca 

Stowarzyszenie Rekreacyjno-Sportowe Delphinus Sport Promotion ul.Kowalska 81, 51 – 424 

Wrocław - oferta nr 1, która została najwyżej oceniona  - oświadczył, że odstępuje od udziału 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i nie złożył w odpowiedzi na 

wezwanie zamawiającego podmiotowych środków dowodowych. Zamawiający odrzucił 

ofertę w.w Wykonawcy.  

 W toku badania złożonych w niniejszym postępowaniu pozostałych ofert ustalono, że  

wartość oferty nr 2 i oferty nr 3 przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W chwili obecnej Zamawiający nie może 

zwiększyć tej kwoty. W tej sytuacji Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo Zamówień Publicznych 

        DYREKTOR 

               

                                                                                               Paweł Ślęzak   


