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Informacja o unieważnieniu postępowania 
 
 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu 

(Zamawiający) informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) w dniu 30 

marca 2011 roku, zostało unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na 

„Dostawę czterokołowego wózka widłowego z napędem LPG do Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw” (nr postępowania UA.341-I-5/11). 

 

Uzasadnienie faktyczne 

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w wysokości 135 300,00 PLN brutto, w tym wartość netto: 110 000,00 

PLN i podatek VAT w wysokości 25 300,00 PLN . W przedmiotowym postępowaniu (w którym 

złożono dwie oferty, z czego jedna została odrzucona) Wykonawca: Jungheinrich Polska Sp. z o.o. z 

siedzibą przy ul. Świerkowej 3, Bronisze 05 – 850 Ożarów Mazowiecki, złożył ofertę, której cena 

ofertowa brutto wynosi 157 986,12 PLN , w tym wartość netto: 128 444,00 PLN i należny podatek 

VAT w wysokości 29 542,12,00 PLN. W tak zaistniałej sytuacji ustalono,  że Zamawiający nie może 

zwiększyć kwoty, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia do ceny 

najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie prawne 

Postępowanie należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), 

który stanowi, iż 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. 
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