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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA dot. 

 Część 2:  Budowa altan i małej architektury     
                                                                                                

 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. pn: ,,ZAGOSPODAROWANIE
PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DLA CELÓW REKREACYJNYCH W MIEJSCOWOŚCI

PRZYRÓW UL. ŚW. MIKOŁAJA”  
                                                                                                                       

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) zamawiający informuje o
unieważnieniu przedmiotowego postępowania dotyczącego Część 2:  Budowa altan i małej

architektury     

                                                       Uzasadnienie faktyczne:
 W dniu 07.02.2020r. o godzinie 09:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego na w/w przedmiot zamówienia. Do wyznaczonego terminu wpłynęły do 
Zamawiającego dwie oferty, na zadanie dot. części 2.Budowa altan i małej architektury.     
Podczas otwarcia ofert , które odbyło się w dniu 07.02.2020r. o godzinie 09:05  podano informację, że 
na realizację w/w części zadania, Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę  259 147,85zł brutto. 
Cena wszystkich oferty, które wpłynęła na w/w część 2  zamówienia, przewyższa środki finansowe 
zabezpieczone przez Zamawiającego.
                                                        Uzasadnienie prawne:
 Zgodnie z postanowieniami art. 93 ust. 1 pkt.4 ustawy Pzp, 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 te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Zamawiający nie może zwiększyć swoich środków, do kwoty środków przedstawionych w 
powyżej wymienionych ofertach. Wobec powyższego należało orzec jak na wstępie.

Środki ochrony prawnej
  Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do
Sądu).Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować 
zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 
  Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, 
Skarga do Sądu) wobec czynności:
1)wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się  w Specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do
198g.
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