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Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania 
 
 

Dot. postępowania: „Dowóz dzieci do Zespołów Szkół z terenu  Gminy Burzenin”. 
 
           Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z 
późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dowóz dzieci 
do Zespołów Szkół z terenu  Gminy Burzenin”. 
            Podstawę prawną unieważnienia ww. postępowania stanowi art. 93 ust.1 pkt 
4 ustawy, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający 
może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć 
tej kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. 
 

Uzasadnienie 
        Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający unieważnia postepowanie 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 przed otwarciem ofert 
podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości 
brutto 942.142,95 zł. Jest to jednocześnie kwota, którą Zamawiający może 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Kryterium decydującym o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym 
postępowaniu była cena 60%, termin płatności 20% i wiek taboru samochodowego 
20%. 
 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę: 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sieradz  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
98-200 Sieradz ul. Wojska Polskiego 63 
Cena oferty 1 969 589,52 zł brutto  
Termin płatności faktury – 14 dni 
Wiek taboru samochodowego o roczniku produkcji 2004r. i młodszym – 5szt. 
 

W toku badania i oceny ofert Zamawiający uznał, że oferta z najniższą ceną jest 
oferta z ceną 1 969 589,52 zł brutto. 
           W związku z tym, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zgodnie z przepisem 
art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia przedmiotowe 
postępowanie. 
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