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INFORMACJE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy:  Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą pn. Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz z małą 

infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF - 

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach działania 7.4 „Ochrona bioróżnorodności dla 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru 

Funkcjonalnego” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Lubelskiego na lata 2014 – 2020 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo 

zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 . ze zm.), informuje o unieważnieniu 

postępowania  prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na roboty budowlane  

o wartości szacunkowej poniżej 5 448  000 euro: pn. „Wykonanie ścieżki ekologicznej wraz 

z małą infrastrukturą informacyjno-turystyczną w ramach projektu Zielony LOF”  

w obydwu niżej podanych częściach 

 

1. Część pierwsza zamówienia - Wykonanie  ścieżki  ekologicznej  długości  ok.  10km  w  

m.  Jakubowice  Murowane,  Łysaków,  Turka,  Sobianowice,  Bystrzyca; 

2. Część  druga  zamówienia  -  Wykonanie  punktu  widokowego  (wieży  widokowej)  w  

Łysakowie; 

 

Uzasadnienie: w odpowiedzi na przedmiotowe postępowanie wpłynęła tylko jedna 
oferta, której cena przewyższa kwotę jaką zamawiający przeznaczył na wykonanie zamówienia 
w w/w częściach.  

W związku z powyższym postepowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 
1 pkt. 4  (Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena 
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 najkorzystniejszej oferty).. 

Z poważaniem 

-/ Edwin Gortat 

Wójt Gminy Wólka  
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