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Strona 1 

 

Gródek nad Dunajcem dnia 04.10.2017r.  

Zamawiający: 

Gmina Gródek nad Dunajcem 

Gródek nad Dunajcem 54 

33-318 Gródek nad Dunajem 

Otrzymują Wykonawcy  

wg rozdzielnika 

 

Zawiadomienie 
o unieważnieniu postępowania 

 

Numer sprawy: IZP.271.I.11.2017 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Remont pomieszczeń świetlicy w 

miejscowości Rożnów” – numer postępowania IZP.271.I.11.2017.  

 

Zamawiający – Gmina Gródek nad Dunajcem, działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), informuje 
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: „Remont pomieszczeń świetlicy w miejscowości Rożnów”.  

 
Uzasadnienie prawne: zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej 
oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty 
najkorzystniejszej.  

 
Uzasadnienie faktyczne: w przedmiotowym postępowaniu ceny ofert przekraczają możliwości 
finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę  
165 618,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego 
przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać 
należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.  

 

 

Z-ca Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem 

         /-/ Mieczysław Hajduga 
..................................................................     

 

Otrzymują: 

1. FHU KRUCZEK Wojciech Kruczek, ul. Kołłątaja 18/13, 33-300 Nowy Sącz (e-mail: kruczekw@poczta.fm)  
2. Usługi Remontowo-Budowlane URBUD, Krystian Uryga, 33-322 Korzenna, Łęka 77 (e-mail: urbud1@op.pl)  
3. Strona internetowa www.gminagrodek.pl  

4. a/a 
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