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Z A W I A D O M I E N I E 

o unieważnieniu postępowania 
 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z  2017 r. poz. 1579) –późn. zm.) Zamawiający  

był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na: 

Odbudowa dróg gminnych po wystąpieniu intensywnych opadów 

atmosferycznych i powodzi w latach: 2006, 2009 2010, 2013 i 2014. 

 

z powodu: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

UZASADNIENIE: W dniu 08.08.2018 r. Gmina Gnojnik jako Zamawiający ogłosiła 

przetarg nieograniczony na zadnie inwestycyjne pod nazwą „Odbudowa dróg gminnych  

po wystąpieniu intensywnych opadów atmosferycznych i powodzi w latach: 2006, 2009 

2010, 2013 i 2014” w miejscowości Lewniowa oraz wyznaczyła termin składania ofert  

na dzień 23.08.2018 r. do godz. 9:00. Do końca terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta. 

W tym samym dniu o godzinie 9:15 Zamawiający dokonał czynności otwarcia ofert 

uprzednio informując Oferentów o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Po otwarciu ofert Zamawiający stwierdził, że cena złożonej oferty przewyższa 

kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Na dzień 

30.08.2018 r. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację 

przedmiotowego zadania. Mając na względzie powyższe Zamawiający unieważnił 

przedmiotowe postępowanie.  
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Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany  

na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem 

art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach  

i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.  

 


