
 

CENTRALNA SZKOŁA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W CZĘSTOCHOWIE 

 

Wydział Kwatermistrzowski: +48 (34) 378-53-26; +48 (34) 378-53-27; tel/fax: +48 (34) 378-53-51; e-mail: wt@cspsp.pl  
ul. Sabinowska 62/64, 42-200 Częstochowa, woj. śląskie 

www.cspsp.pl; e-mail: cspspcz@cspsp.pl 
 Centrala: +48 (34) 378-53-00; Sekretariat: +48 (34) 378-53-30; fax: +48 (34) 378-53-32 

Częstochowa, dnia 19 lipca 2017 roku 
WT.2370.15.13.2017 

 
 

 
 

ZAWIADOMIENIE 
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr WT.2370.15.2017  
pn.: „Roboty remontowo – budowlane w części budynku dydaktyczno – hotelowego nr 1 
przy ul. Sabinowskiej 62/64 w Częstochowie” prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego zgodnie z art. 39 prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 
2164 z późn. zm.) 

 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 Zamawiająca, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej  

w Częstochowie zawiadamia, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164 z późn. zm.) przedmiotowe 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. 
 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 
 
 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Wartość oferty z najniższą 
ceną złożonej w przedmiotowym postępowaniu opiewa na kwotę: 3.616.126,00 zł brutto. 
Kwota, jaka została przeznaczona na sfinansowanie niniejszego zamówienia,  którą odczytano podczas 
sesji otwarcia ofert, wynosi: 3.267.000,00 zł brutto. 

Kwota ta została ustalona na podstawie wartości szacunkowej przedmiotu zamówienia.  
W zaistniałej sytuacji cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, jaką Zamawiająca zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W związku z brakiem możliwości zwiększenia środków 
finansowych na realizację niniejszego zamówienia przedmiotowe postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego zostało unieważnione. 
  
Uzasadnienie prawne unieważnienia: 
 

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 roku poz. 2164  
z późn. zm.)  – 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…  
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