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Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie Zadania nr 1 i Zadania nr 2 

 

w zakresie zadania nr 1 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą 

w związku z art. 94 ust. 3 Ustawy.  

 

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu złożono jedną ofertę. Wykonawca w formie pisemnej został wezwany 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu 15 listopada 2019 roku. Wykonawca do 

upływu terminu wskazanego w wezwaniu z dnia 15 listopada 2019 roku nie wniósł zabezpieczenia. W treści 

zawiadomienia Wykonawca został poinformowany, że nie wniesienie zabezpieczenia w wyznaczonym terminie 

(tj. do 19 listopada 2019 r.) zostanie uznane za uchylanie się od podpisania umowy. W związku z powyższym, 

ponieważ w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy.  

 

w zakresie zadania nr 2 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą 

w związku z art. 94 ust. 3 Ustawy.  

 

Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu złożono jedną ofertę. Wykonawca w formie pisemnej został wezwany 

do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w dniu 15 listopada 2019 roku. Wykonawca do 

upływu terminu wskazanego w wezwaniu z dnia 15 listopada 2019 roku nie wniósł zabezpieczenia. W treści 

zawiadomienia Wykonawca został poinformowany, że nie wniesienie zabezpieczenia w wyznaczonym terminie 

(tj. do 19 listopada 2019 r.) zostanie uznane za uchylanie się od podpisania umowy. W związku z powyższym, 

ponieważ w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy.  
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