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Zduńska Dąbrowa, 24.04.2020 r. 

Znak sprawy: 4/2020 

Do Wykonawców Postępowania Przetargowego 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania  

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane 

pn.: „Przebudowa i rozbudowa starego warsztatu naprawczego i garaży na warsztat 

diagnostyki i naprawy maszyn i pojazdów rolniczych wraz z halą maszyn w Zespole Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie” w formule 

zaprojektuj i wybuduj 

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych nr ogłoszenia 528779-N-

2020 z dnia 2020-04-02 r. 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), unieważnia postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego. 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 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; 

Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 2 450 000,00 zł brutto  

i taką informację przekazał podczas otwarcia ofert. W postepowaniu wpłynęła jedna oferta,  

o wartości 3 259 500,00 zł brutto. W związku z powyższym oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększy tej 

kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  

Wobec powyższych na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 

unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa i rozbudowa 

starego warsztatu naprawczego i garaży na warsztat diagnostyki i naprawy maszyn i pojazdów 

rolniczych wraz z halą maszyn w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej 

w Zduńskiej Dąbrowie” w formule zaprojektuj i wybuduj. 

 

 

 

 

 

 


