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ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Tryb
podstawowy z możliwością negocjacji - art. 275 pkt. 2 ustawy Pzp na ”Przebudowa
budynków dydaktycznych z dostosowaniem do wymagań przeciwpożarowych w
ramach zadania inwestycyjnego pn. " Dostosowanie budynku CZ-H (17-52) do
przepisów ppoż. Wraz z modernizacją instalacji sygnalizacji pożaru, CSiR, al. Jana
Pawła II Kraków 2021-2022" oraz remont sufitów podwieszanych” – znak sprawy
KA-2/082/2022.

Zamawiający, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, działając na podstawie art. 260
ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1129 z późn.
zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie art. 256 ustawy PZP..
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem
terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie
postępowania jest nieuzasadnione.
Uzasadnienie faktyczne:
Użytkownik obiektu wskazuje, że jedynym możliwym terminem dostosowania budynku do przepisów
ppoż. jest termin wakacyjny 1.07-31.08.22.
W związku z procedurami w ramach postępowania umowa na realizację zamówienia może być
podpisana najwcześniej w dniu 3.09.2022, a termin wykonania to dwa miesiące, nie jest zatem
możliwa realizacja zamówienia z uwagi na możliwość poniesienia przez Użytkownika obiektu strat
finansowych (przez brak planowanych dochodów z wynajmu kortów w 4 kwartale 2022 roku).
W miesiącach wrzesień, październik, listopad na hali sportowej "Czyżyny" odbywają się zajęcia
studentów PK oraz AWF, poza tym CSiR ma podpisane umowy najmu na takie wydarzenia jak:
Giełda Minerałów, Egzaminy OIRP, Targi Kwiatów oraz inne ważne wydarzenia.
W związku z wystąpieniem powyższych okoliczności dalsze prowadzenie postępowania jest
nieuzasadnione, a w interesie Zamawiającego jest przesunięcie realizacji przedmiotowego zamówienia
na rok 2023.
Wobec powyższego zachodzi przesłanka do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 256 ustawy
PZP. Zamawiający po unieważnieniu postępowania, planuje ponownie przeprowadzić w 2023
postępowanie w oparciu o zaktualizowany zakres prac i opis przedmiotu zamówienia.
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