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DGK-GRAIZ/SG-110/2020                                                                             Turek, dnia 17.12.2020 r. 

 

 

Zawiadomienie  o unieważnieniu postępowania 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w formie przetargu 

nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę (modernizację) oczyszczalni ścieków w Turku                                  

Nr postępowania:  DGK-GRAIZ/SG-110/2020 

Działając na podstawie 92 ust.2 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje o unieważnieniu 

przedmiotowego postępowania w zakresie Części nr 1  

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W odniesieniu do Części 1 postępowania nie złożono żadnej oferty. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden 

wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 

 

Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie Części nr 2. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia w zakresie Części 2 

podana podczas otwarcia ofert w dniu 10.12.2020 r. wynosi 3 690 000,00 zł brutto, natomiast cena 

najkorzystniejsza oferty złożonej w przedmiotowym postępowaniu wynosi 4 073 071,20 zł brutto. 

Ponieważ wartość tej oferty przewyższa o 383 071,20 zł brutto kwotę jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podjęto decyzję o niezwiększeniu przez Zamawiającego 

kwoty na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu postępowania.  

 



 

 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć za sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 

najkorzystniejszej oferty.  

 

          

 


