
 
Urszulin, dnia 08.06.2021 r. 

 
Zamawiający: 
Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie 
ul. Lubelska 31 
22-234 Urszulin            

 
Zawiadomienie o unieważnieniu 

części pierwszej, drugiej i trzeciej postępowania 
 

Dotyczy: „Dokończenie robót przerwanych i kontynuacja robót uzupełniających w obiekcie 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie” 
 
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 oraz art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, zamawiający informuje o 
unieważnieniu  postępowania.  
 
Część pierwsza zamówienia: „Budowa ogrodzenia” 
Uzasadnienie prawne 
Zamawiający unieważnia część pierwszą postępowania na podstawie art. 255 ust. 3 zgodnie z 
którym „ 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” 
odpowiednia podstawa unieważnienia z art. 255–258 ustawy Pzp) 
Uzasadnienie faktyczne 
Zamawiający tuż przed otwarciem ofert w dniu 07.06.2021 r. opublikował informację, że zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę w wysokości 19 455,93 zł. Ofertę na realizację 
części pierwszej postępowania złożył tylko jeden wykonawca: Gminny Zakład Usług 
Komunalnych w Urszulinie Sp. z o.o. , ul. Szkolna 17, 22-234 Urszulin z ceną ofertową  
22 884.77 zł brutto. Cena ofertowa przewyższa kwotę jaka zamawiający zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. 
 
Część druga zamówienia: „Dokończenie robót przerwanych i kontynuacja robót uzupełniających 
– remont pomieszczeń piwnic wraz z dostosowaniem obiektu do przepisów p.poż.” 
Uzasadnienie prawne 
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 ust. 1 ponieważ nie złożono 
żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. 
Uzasadnienie faktyczne 
Do dnia upływu terminu składania ofert czyli do dnia 07.06.2021 r. w przedmiotowym 
postepowaniu nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym postanowiono unieważnić 
postępowanie. 
 
Część trzecia zamówienia: „Dokończenie robót przerwanych i kontynuacja robót 
uzupełniających – roboty na dachu” 
Pouczenie: 
Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 
 
 
                                                                                       Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Urszulinie                                                                                              

                                                                                                                  /-/ Teresa Kuczyńska 
                                                                                                                                                                  ……………………………………………. 
                                                                                                                                     Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona  
                                                                                                                                            do podejmowania czynności w jego imieniu 
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