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OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

dot.: post ępowania w ramach przetargu nieograniczonego na robo ty budowlane  
pn. „Budowa wodoci ągu Dzier żoniów – Piława Górna”, wchodz ące w zakres 
projektu „Uporz ądkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gmin 
powiatu dzier żoniowskiego - etap I”, przewidzianego do realizacji  w ramach 
Funduszu Spójno ści.  

 
 
 
W dniu 04 sierpnia 2010 roku unieważniono postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
zgodnie z art. 10 ust.1, art. 39 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 
stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113; poz. 759); na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 
w/w ustawy „cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia” – uzasadnienie prawne. 
 
Uzasadnienie faktyczne – na ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego z dnia 16 lipca 2010 r. na w/w zadanie zamieszczone na 
portalu BZP numer ogłoszenia 213712 - 2010, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 
216912-2010 z dnia 20 lipca 2010 r., stronie zamawiającego oraz w jego siedzibie, 
wpłynęła jedna oferta: 
a) oferta Nr1 – JASTA Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, 68-200 Żary, wartość brutto oferty 
2.893.308,40 zł.  
Kwota jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi: 
2.684.000,05 zł brutto. 
Ponieważ cena oferty Nr 1 przekracza kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia o 209.308,35 zł brutto, Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy. 
 
W związku z powyższym Zamawiający działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 
przedmiotowej ustawy, zawiadamia o unieważnieniu postępowania równocześnie 
wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty – w przypadku unieważnienia 
postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie faktyczne i 
prawne. 
 
Podstawa prawna: 
Art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych: 
1. „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: […] 
4) 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; […]”. 
 
 

 

 

 

 


