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Lubaczów,17.05.2022 r.

GMINA LUBACZÓW
Ul. Jasna 1
37-600 Lubaczów
Do
Wszystkich WYKONAWCÓW

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego zgodnie z art. 275 pkt 1
w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ścieżki rowerowej
i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej o nr 866 w miejscowości Lisie Jamy wraz z modernizacją
oświetlenia w technologii LED”.
Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 r.,
poz. 1129 ze zm.), Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia
ścieżki rowerowej i chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej o nr 866 w miejscowości Lisie Jamy wraz z modernizacją
oświetlenia w technologii LED”.
Uzasadnienie prawne.
Zgodnie z art. 255 pkt 3 P.z.p. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego gdyż
cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu
najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne.
Zamawiający działając na podstawie art. 222 ust. 4 P.z.p, przed otwarciem ofert udostępnił na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego
zamówienia t. j.: 463 476,00 zł brutto.
Ww. postępowaniu za pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow w terminie składania ofert
wyznaczonym na dzień 05.05.2022 r. do godz. 09:00, złożono dwie oferty następujących Wykonawców:
Lp

1.

2.

3.

Nazwa (firma) Wykonawcy i adres siedziby Wykonawcy

ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
Piotr Magoń
ul. Wyszyńskiego 49
37-600 Lubaczów
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Elektrosprzęt" sc
J.A.Graboń Artur Graboń
ul. Orkana 18
37-500 Jarosław

Przedsiębiorstwo Usługowe
ul. Nadstawna 8/8

Cena (zł/brutto)

971687,50

697 525,46

720 677,95

23-400 Biłgoraj
4.

5.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL Michał Studnicki
Stanisławów 108,
23-460 Józefów

467 769,00

Jacek Lachowski PiRE
ul. Kasztanowa 16
37-600 Lubaczów

553 229,75

Oferta z najniższą ceną została złożona przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKOEL
Michał Studnicki, Stanisławów 108, 23-460 Józefów opiewająca na kwotę 467 769,00 zł znacznie przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a której obecnie po analizie
finansowej nie może zwiększyć do ceny oferty z najniższą ceną.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy.
Pouczenie.
Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych
w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505 - 590).

Wiesław Kapel
Wójt Gminy Lubaczów

Otrzymują:
1. Wykonawcy - wszyscy za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/lubaczow,
2. a/a.

