Stoczek Łukowski, dnia 13.02.2020 r.
IRL. 271.1. 5.2019
Wszyscy wykonawcy, którzy:
złożyli oferty
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2019r. poz.1843). Ogłoszenie nr 500182-N-2020 z dnia 2020-01-07 r. zmienione ogłoszeniem nr 540001854-N2020 z dnia 07-01-2020 r. pod nazwą: ”Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Stoczek Łukowski”

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Miasto Stoczek Łukowski informuje, iż działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.1843),
unieważnia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego dla zamówienia
”Rewitalizacja zdegradowanych terenów miasta Stoczek Łukowski”
Zadanie nr 1: Zagospodarowanie rynku w miejscowości Stoczek Łukowski.
Zadanie nr 2: Modernizacja biblioteki z przeznaczeniem na Centrum Integracji
Społecznej.
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy p.z.p. postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego unieważnia się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty:
 dla zadania nr 1: Zagospodarowanie rynku w miejscowości Stoczek Łukowski
cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekroczyła możliwości finansowe Zamawiającego,
który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 1 139 970,54zł brutto.
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 w/w podstawie prawnej.


dla zadania nr Zadanie nr 2: Modernizacja biblioteki z przeznaczeniem na Centrum
Integracji Społecznej cena najkorzystniejszej oferty znacznie przekroczyła możliwości
finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
kwotę 706 544,23zł.
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 w/w podstawie prawnej.
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Otrzymują:
1. Wykonawcy uczestniczący w postepowaniu.
2. Strona internetowa Urzędu Miasta Stoczek Łukowski.
3. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Stoczek Łukowski .
4. a/a

