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Wykonawcy, 

Wszyscy biorący udział w 
postępowaniu o udzielenie  

zamówienia publicznego 
 

Strona Internetowa Zamawiającego 
Tablica Ogłoszeń 

 
 

Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia w przetargu nieograniczonym:  
"Przebudowa drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą 
towarzyszącą, gm. Sitkówka-Nowiny w systemie zaprojektuj - wybuduj" 

 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 9 stycznia 2004r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz.U z 2019r poz. 1843) Zamawiający zawiadamia, iż postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego 
(postępowanie prowadzone w oparciu o zapisy art. 24 aa ust 1 ustawy Pzp) "Przebudowa 
drogi w Bolechowicach na działce nr ewid. 521 wraz z infrastrukturą towarzyszącą, gm. 
Sitkówka-Nowiny w systemie zaprojektuj - wybuduj" zostało unieważnione, ponieważ cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zadania. 
 
 

UZASADNIENIE 
 

 
zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP 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 Pzp –bezpośrednio przez otwarciem ofert 
podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 1.640.000,00 zł 
brutto. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma –Zielony Punkt Paweł Machulski, Brzeziny,      
ul. Chęcińska 144, 26-026 Morawica na kwotę 3.879.000,00 zł (brutto).  
Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w niniejszym postępowaniu przekracza kwotę jaką 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Po analizie możliwości 
finansowych jednostki, Zamawiający stwierdził, że w chwili obecnej nie jest możliwe 
zwiększenie kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia do wysokości ceny oferty. W 
związku z powyższym Zamawiający postanowił jak na wstępie. 
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