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                    Janowice Wielkie, dn. 14.09.2015 r. 

Gmina Janowice Wielkie 

58-520 Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2 

75-75-15-124/185/285, fax.: 75-75-15-124/185/285 

e-mail: gmina@janowicewielkie.eu 

UG.2710.Z.U.8.2015 
 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zadanie pn. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice 

Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017” 

 

Unieważnienie postępowania dla Części 3  Rejon III  Janowice Wielkie   

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 907 , z późn. 

zm., dalej: ustawa) zamawiający – Gmina Janowice Wielkie informuje o unieważnieniu w tej części postępowania 

zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na  „Zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017” 

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne:  
 

W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie jw. złożona została 1 oferta. Cena 

oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

dlatego postępowanie zostaje unieważnione. Powyższe uzasadnienie jest zgodne z zapisem w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: tekst jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm .). 

 

I. Unieważnienie postępowania dla Części 4  Rejon IV  Trzcińsko    

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 907 , z późn. 

zm., dalej: ustawa) zamawiający – Gmina Janowice Wielkie informuje o unieważnieniu w tej części postępowania 

zmierzającego do udzielenia w trybie przetargu nieograniczonego zamówienia na „Zimowe utrzymanie dróg 

powiatowych i gminnych na terenie Gminy Janowice Wielkie w sezonie zimowym, 2015/2016, 2016/2017” 

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne:  
 

W postępowaniu przeprowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie jw. złożona została 1 oferta. Cena 

oferty najkorzystniejszej przewyższa kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

dlatego postępowanie zostaje unieważnione. Powyższe uzasadnienie jest zgodne z zapisem w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: tekst jedn. Dz. U z 2013 r., poz. 907 ze zm .). 

 

 

 

II. o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania: 

Żadni Wykonawcy nie zostali wykluczeni  
III. o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone:   

Żadna oferta nie została odrzucona  
IV. o terminie, po upływie którego umowa może być zawarta: 

Umowa może być zawarta  na podstawie  art. 94  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: 

Dz.U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.). 

 
                                                                                                                                                     

WÓJT GMINY JANOWICE WIELKIE 
            /-/Kamil Kowalski   


