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Częstochowa, dnia 6 listopada 2018 r. 

WT.2370.25.15.2018 

 

ZAWIADOMIENIE 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oznaczonego nr WT.2370.25.2018  

pn.: ,,Dostawa, do Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie 

pneumatycznych poduszek podnoszących”, prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego zgodnie z art. 39 prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., 

poz. 1579 z późn. zm.), zostało unieważnione w całości (Zadanie I oraz Zadanie II) 

 

Zamawiający, Centralna Szkoła Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie działając 

na podstawie art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 ze zm.)  informuje, że przedmiotowe postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego zostało unieważnione w całości tj. w zakresie zadania I obejmującego 

dostawę jednego zestawu pneumatycznych poduszek podnoszących składającego się  

z 6 kompletnych podzestawów poduszek podnoszących wysokociśnieniowych oraz 

niskociśnieniowych oraz zadania II obejmującego dostawę dwóch kompletów zestawów 

poduszek podnoszących wysokociśnieniowych. 

 

1. W zakresie Zadania I: 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania I obejmującego dostawę jednego 

zestawu pneumatycznych poduszek podnoszących składającego się z 6 kompletnych 

podzestawów poduszek podnoszących wysokociśnieniowych oraz niskociśnieniowych nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W zaistniałej sytuacji przedmiotowe 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania I zostaje unieważnione. 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: 

Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579  

z późn. zm.)  – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, 

jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu …  

 

2. W zakresie Zadania II: 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia:  

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania II obejmującego dostawę dwóch 

kompletów zestawów poduszek podnoszących wysokociśnieniowych zostały złożone trzy oferty. 

W trakcie badania ofert, dwie oferty o które przedstawiały najkorzystniejszy bilans ceny i innych 

kryteriów oceny ofert zostały odrzucone. Pozostała tylko jedna oferta z zaoferowaną ceną 

opiewającą na kwotę 60.613,16 zł brutto. Kwota, jaką Zamawiająca przeznaczyła na 

sfinansowanie niniejszego zamówienia, która została odczytana podczas sesji otwarcia ofert, 

wynosi: 33.400,00 zł brutto. Kwota ta została ustalona na podstawie wartości szacunkowej 

przedmiotu zamówienia, powiększonej o należny podatek od towarów  

i usług VAT. 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 w zakresie zadania II zostaje 

unieważnione. 
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Uzasadnienie prawne unieważnienia: 

Art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 1579 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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