
 

Modliborzyce, dnia  5 lipiec 2021 r. 

 

Znak postępowania: INW.271.1.4.2021  

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego                   

w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: „Odnawialne źródła 

energii w Gminie Modliborzyce”.  

 

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.), informuje                        

o unieważnieniu ww. postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie:  

1) części 1 zamówienia:  dostawa i montaż instalacji kolektorów słonecznych 

próżniowych oraz dostawa i montaż kotłów (pieców) na biomasę na terenie 

Gminy Modliborzyce.  

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

W dniu  28 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert                               

w postępowaniu o udzielenie zamówienia na w/w zadanie. Do wyznaczonego terminu 

wpłynęła jedna oferta, której cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie                       

o udzielenie zamówienia jeżeli 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. 

 



 

2) części 2 zamówienia: dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie 

Gminy Modliborzyce. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

W dniu  28 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert                               

w postępowaniu  o udzielenie zamówienia na w/w zadanie. Do wyznaczonego terminu 

wpłynęły cztery oferty. Analizując treść wyjaśnień SWZ, udzielonych przed terminem 

złożenia ofert, Zamawiający mając na uwadze zasadę zapewnienia zachowania 

uczciwej konkurencji  i równego traktowania Wykonawców oraz zasadę przejrzystości 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia postępowanie, które 

jest obarczone wadą niemożliwą do usunięcia uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie                

z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp. 

 

Pouczenie:  

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


