
 

 

 

Znak sprawy: A-II.271.10.2022                 Kielce, dnia 23.05.2022 r. 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji, którego przedmiotem jest: Część I – Modernizacja bieżni przy SP nr 25 w Kielcach,  

ul. Jurajska 7, os. Ślichowice II, Część II – Budowa placu zabaw przy SP nr 25 w Kielcach,  

ul. Jurajska 7, os. Ślichowice II  

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
dotyczy: Część II – Budowa placu zabaw przy SP nr 25 w Kielcach, ul. Jurajska 7, os. Ślichowice II 
 
 
Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), cyt. dalej jako Pzp, w imieniu Zamawiającego informuję,  

iż przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia, w zakresie Części II zostało unieważnione na 

podstawie art. 255 pkt 2 Pzp, gdyż wszystkie złożone oferty w postępowaniu dotyczące Części II 

podlegały odrzuceniu.   

W niniejszym postępowaniu, w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, w zakresie Części II 

postępowania, wpłynęła jedna oferta. Oferta ta została odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 

Pzp, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia. Wykonawca nie podał bowiem ceny 

za wykonanie Etapu I, a tym samym nie spełnił postawionego przez Zamawiającego wymogu  

w zakresie podania odrębnie ceny brutto za Etap I (opracowanie Dokumentacji projektowej) oraz ceny 

brutto za Etap II, w tym zastrzeżenia, że cena za opracowanie Dokumentacji projektowej nie może 

przekroczyć 5 % ceny za wykonanie całości przedmiotu zamówienia.  

W ocenie Zamawiającego, brak było podstaw do poprawienia oferty w oparciu o art. 223 ust. 2 Pzp, 

ponieważ  nie zadeklarowanie jednego ze składników ceny, którego wysokość determinowana była 

ww. zastrzeżeniem,  nie mogło zostać uznane za żadną z omyłek, o których mowa w  tym przepisie.  

W myśl art. 255 pkt 2 Pzp, jeżeli wszystkie oferty podlegały odrzuceniu, Zamawiający obowiązany jest 

unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, wobec czego postanowiono jak na wstępie. 
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