
 

 

 

 

  

 

Znak sprawy: ZEOŚ.271.6.2020  Data: 17 grudnia 2020 r. 

L.dn. ZP.226/20 

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Utrzymanie parku  miejskiego im. Stefana Złotnickiego w Zduńskiej Woli 

wraz z pielęgnacją i konserwacją uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody”. 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Zamawiający Miasto Zduńska Wola zawiadamia, że unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszone w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie  

pn. „Utrzymanie parku  miejskiego im. Stefana Złotnickiego w Zduńskiej Woli wraz z pielęgnacją i konserwacją 

uszczelnionych zbiorników wodnych o zamkniętym obiegu wody”. 

 

Uzasadnienie prawne 
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4) ustawy, który mówi, że 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. 

 
Uzasadnienie faktyczne 

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie na składanie ofert tj. do dnia 07.12.2020 r. do 
godziny 10:00 wpłynęły dwie oferty. Ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 372 000,00 zł i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty 
z najniższą ceną – 576 000,00 zł, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 
1 pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych który mówi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego, 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. 

 

Środki ochrony prawnej 

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843 ze zm.) przysługują Państwu 

środki ochrony prawnej 

 

 Z up. Prezydenta Miasta 

 Marcin Alberczak 

 Dyrektor Biura Zamówień Publicznych 

 


