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ZAWIADOMIENIE O UNIEWA ŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Zarząd Powiatu Pabianickiego działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7  
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.                   
z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu 
ewidencyjnego 8-Czołczyn gminy Lutomiersk oraz kompleksową modernizację 
ewidencji gruntów i budynków dla obrębów ewidencyjnych 17-Mianów, 21-Puczniew, 
26-Wola Puczniewska gminy Lutomiersk”  na część nr 1 zostało unieważnione. 
 Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu postępowania, o której mowa                
w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych na stronie internetowej. 
 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE 
 
Postępowanie zostało unieważnione z uwagi na wystąpienie następującej przyczyny: 
• cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia                
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W wyznaczonym przez zamawiającego na 
dzień 9 kwietnia 2019 r. godz. 12:00 terminie składania ofert w postępowaniu na 
„Kompleksową modernizację ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego 
8-Czołczyn gminy Lutomiersk oraz kompleksową modernizację ewidencji gruntów                 
i budynków dla obrębów ewidencyjnych 17-Mianów, 21-Puczniew, 26-Wola 
Puczniewska gminy Lutomiersk” na część nr 1 wpłynęła jedna oferta. 

Cena najkorzystniejszej oferty wynosząca 196.800,00 zł brutto (słownie złotych: sto 
dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset 00/100) przewyższa  o wartość 102.766,50 zł brutto 
(słownie złotych: sto dwa tysiące siedemset sześćdziesiąt sześć 50/100) kwotę, jaką 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 94.033,50 zł brutto 
(słownie złotych: dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzydzieści trzy złote 50/100). 

Zamawiający nie może zwiększyć powyższej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 
Powyższy stan faktyczny wypełnia przesłanki określone w art. 93 ust. 1 pkt 4  
ustawy Prawo zamówień publicznych, dlatego zamawiający postanowił, jak na wstępie. 
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