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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie 
Lipnica Wielka z podziałem na części.   

Nr postępowania: 271.4.2017  w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

I. Gmina Lipnica Wielka jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
ze zm.), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla:  

- części nr 1 pn. Część I. Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Wielkiej 

Uzasadnienie prawne i faktyczne 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  wpłynęła  jedna oferta, 
której cena znacznie przewyższa kwotę, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć  na 
sfinasowanie zamówienia.  

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla 
powyższej częsci. 

oraz  

-części nr 2 pn. Część II. Szkoła Podstawowa nr 3 w Lipnicy Wielkiej 

Uzasadnienie prawne i faktyczne 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia.  

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  wpłynęła  jedna oferta, 
której cena znacznie przewyższa kwotę, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć  na 
sfinasowanie zamówienia.  
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Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla 
powyższej części. 

II. Gmina Lipnica Wielka jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z 
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 
ze zm.), unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla:  

- części 3 pn. Część III. Szkoła Podstawowa nr 4 w Lipnicy Wielkiej 

Uzasadnienie prawne i faktyczne 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert 
wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 24 lipca  2017 do godziny 10:00 roku nie 
wpłynęła żadna oferta.  

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla 
powyższych częsci. 

oraz 

- części 4.  Część IV. Budynek Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Lipnicy Wielkiej 

Uzasadnienie prawne i faktyczne 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3; 

W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert 
wyznaczonym przez Zamawiającego, to jest do dnia 24 lipca  2017 do godziny 10:00 roku nie 
wpłynęła żadna oferta.  

Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego dla 
powyższych częsci. 

 

Lipnica Wielka, 31.07.2017 r.  
 

 
 


