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Znak sprawy: ZP.271.1.4.2017 

 

Zawiadomienie 

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania 

budynku remizy strażackiej na Dzienny Dom „SENIOR+” w Międzyrzeczu. 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4  z uwzględnieniem art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j., Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na robotę budowlaną pn. Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy 

strażackiej na Dzienny Dom „SENIOR+” w Międzyrzeczu. 

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

 podstawa prawna: zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP.: 

„ 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.” 

 

 uzasadnienie faktyczne:  

Podstawą do unieważnienia przez Zamawiającego przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w oparciu o dyspozycję art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy PZP jest fakt, iż  

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.   

W dniu 11.08.2017r. Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, złożonej przez 

Wykonawcę, którym jest: Creative and Future Sp. z o.o. Mójcza 25, 26 – 021 Daleszyce 

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawcę, którym jest: Creative and Future Sp. z o.o. 

Mójcza 25 26 – 021 Daleszyce wynosi  1.237.522,94 PLN brutto (słownie: milion dwieście trzydzieści 

siedem tysięcy pięćset dwadzieścia dwa złote 94 grosze.) i przewyższa kwotę jaką Zamawiający 

przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, tj. 978.469,33 PLN brutto (słownie: dziewięćset 

siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 33 grosze) 

W związku z powyższym zachodzi konieczność unieważnienia niniejszego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na robotę budowlaną pn. 



Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku remizy strażackiej na Dzienny Dom 

„SENIOR+” w Międzyrzeczu. 

 

 uzasadnienie prawne: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z dyspozycją art. 

93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP: 

„ 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.” 
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