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Zawiadomienie 
o unieważnieniu postępowania 

(dla części I-V, VII i IX) 
 

Numer sprawy: IZP.271.I.16.2017 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pn.: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 

zimowym 2017/2018” – numer postępowania IZP.271.I.16.2017.  

 

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: „Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2017/2018”  
dla części I, II, III, IV, V oraz VII i IX.   
 
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 dla części I-V, VII i IX złożono po 1 ofercie, których 
ceny przekraczają możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
poszczególnych części zamówienia kwoty: Część I: 68 323,50 zł, Część II: 51 480,00 zł, Część III: 47 886,00 zł, Część 
IV: 35 898,00 zł, Część V: 70 312,80 zł, Część VII: 39 804,00 zł, Część IX: 6 162,00 zł.  Zamawiający nie może 
zwiększyć kwot na realizację w/w części zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny ofert 
najkorzystniejszych. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia 
postępowania dla części I, II, III, IV, V oraz VII i IX na ww. podstawie prawnej.  

 

Z-ca Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem 

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