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ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający był
zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w
trybie przetarg nieograniczony na:
Budowa

biologicznej

oczyszczalni

ścieków

z

siecią

kanalizacji

sanitarnej

odprowadzającej ścieki oczyszczone do rowu melioracyjnego z zewnętrzną zalicznikową
instalacją ENN w miejscowości Degucie gmina Dubeninki.,
z powodu: cena przewyższa przeznaczoną kwotę.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.
180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie,
określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

UZASADNIENIE
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 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. Zamawiający - stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówień
publicznych - bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj. 288499,81 zł. W postępowaniu złożono 1
ofertę o następującej cenie - 430500,00 zł. Po analizie możliwości finansowych Zamawiający
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stwierdził, iż w chwili obecnej nie jest możliwe zwiększenie kwoty przeznaczonej na
realizację zamówienia do ceny oferty.
Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
Zamawiający
Ryszard Zieliński
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