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ZP-PN.1.2019 
 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-PN.1.2019 prowadzonego  
  w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą „Wykonanie  
  instalacji oraz montaż iluminacji terenu ekspozycji plenerowej w ramach dotacji  
  celowej – Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji dozorowanej wraz z iluminacją 
  terenu na ekspozycji plenerowej.” 

 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego nr ZP-PN.1.2019 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 
realizację zadania pod nazwą „Wykonanie instalacji oraz montaż iluminacji terenu ekspozycji 
plenerowej w ramach dotacji celowej – Modernizacja i rozbudowa systemu telewizji 
dozorowanej wraz z iluminacją terenu na ekspozycji plenerowej”. 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp.  
W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w wyznaczonym 
terminie składania ofert tj. do dnia 29.08.2019 r., godz. 12:00 wpłynęła jedna oferta na kwotę 
466 047,00 zł brutto. Cena oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na sfinansowanie zamówienia 
zamierzał przeznaczyć kwotę 280 000,00 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty 
przewidzianej na realizację zamówienia do ceny złożonej oferty. 

W związku z powyższym wystąpiły ustawowe przesłanki do unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy 
Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli 
cena 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 najkorzystniejszej oferty. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Opracowanie:  

Waldemar Strigl – Specjalista ds. zamówień publicznych 

tel. 261-518-281, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl 


