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OGŁOSZENIE 

O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA 

o udzielenie zamówienia na zadanie p.n.: 

„Zimowe utrzymanie dróg w miejscowościach Gminy Leżajsk” 

dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 1579 z późn. zm.), Zamawiający „Stare Miasto  - Park Sp. z 

o.o.”, unieważnia postępowanie przetargowe na zadanie pn.: „Zimowe utrzymanie dróg 

w miejscowościach Gminy Leżajsk” ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 

23.10.2019 r. (nr ogłoszenia 613946-N-2019) dla wszystkich części tj.: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

 

Część nr 1 Maleniska i Hucisko  

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły 2 oferty. 

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z 

oferty z najniższą ceną. 

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z oferty z najniższą 

ceną. 

 

Część nr 2 Brzóza Królewska 

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęły 3 oferty. 

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z 

oferty z najniższą ceną. 

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z oferty z najniższą 

ceną. 

 

Część nr 3 Stare Miasto 
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Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła 1 oferta. 

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z 

oferty z najniższą ceną. 

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z oferty z najniższą 

ceną. 

 

Część nr 4 Przychojec 

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła 1 oferta. 

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z 

oferty z najniższą ceną. 

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z oferty z najniższą 

ceną. 

 

Część nr 5 Dębno i Chałupki Dębiańskie 

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła 1 oferta. 

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z 

oferty z najniższą ceną. 

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z oferty z najniższą 

ceną. 

 

Część nr 6 Gwizdów i Biedaczów  

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła 1 oferta. 

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z 

oferty z najniższą ceną. 

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta 
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z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z oferty z najniższą 

ceną. 

 

Część nr 7 Giedlarowa 

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła 1 oferta. 

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z 

oferty z najniższą ceną. 

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z oferty z najniższą 

ceną. 

 

Część nr 8 Wierzawice 

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła 1 oferta. 

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z 

oferty z najniższą ceną. 

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z oferty z najniższą 

ceną. 

 

Część nr 9 Piskorowice i Rzuchów 

Uzasadnienie faktyczne: W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie wpłynęła 1 oferta. 

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z 

oferty z najniższą ceną. 

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych zamawiający unieważnił postępowanie, ponieważ oferta 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, a jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny z oferty z najniższą 

ceną. 

 


