Szczecin, dnia 1 października 2018 r.
Nr pisma IMS-NM/116/2018
Znak sprawy: IMS/1/2018
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie
i wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz
z przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich
oraz infrastruktury towarzyszącej”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając w oparciu o przepis art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1759) – zwanej dalej „ustawą” –
Zamawiający informują, że postępowanie w sprawie zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie
robót budowlanych dla zadania pod nazwą: „Budowa Centrum Szkolenia Dzieci i Młodzieży wraz z
przebudową i rozbudową Stadionu Miejskiego im. Floriana Krygiera w Szczecinie, boisk piłkarskich oraz
infrastruktury towarzyszącej” zostaje unieważnione na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.

UZASADNIENIE
W postępowaniu, o jakim mowa powyżej Zamawiający – Gmina Miasto Szczecin i Szczecińska
Energetyka Cieplna sp. z o.o. - zamierzali przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia łączną kwotę
284 990 880,62 zł (dwieście osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset
osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt dwa grosze). W postępowaniu zostały złożone trzy oferty, z
których najtańsza opiewała na kwotę 388 095 156,12 zł (trzysta osiemdziesiąt osiem milionów
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sto pięćdziesiąt sześć złotych i dwanaście groszy).
Zgodnie z przepisem art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeśli cena 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 najkorzystniejszej oferty. Ponieważ zamawiający nie dysponują kwotami
wynikającymi z przedłożonych ofert, a dodatkowo nie mogą zwiększyć kwoty przeznaczonej na
realizację zamówienia do wysokości ceny wskazanej w najkorzystniejszej z ofert, zachodzą przesłanki
wskazane w przepisie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, uzasadniające unieważnienie postępowania.
Mając na uwadze powyższe, koniecznym stało się unieważnienie postępowania prowadzonego
w przedmiotowej sprawie.
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