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Publicznej oraz adaptację zdegradowanego budynku przy Placu Kościuszki 20 na cele społeczne i kulturalne” współfinansowany  
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

      Opoczno, 09.01.2019r. 
Spr. nr 27/2018  

 
                      Dla wszystkich 

zainteresowanych 
 

                  Informacja o unieważnieniu postępowania 
 
Dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego p.n. Wykonanie 
prac restauratorskich i budowlanych Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego oraz 
budynku Pl. Kościuszki 20 w Opocznie w ramach rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna w zakresie 
3 zadań: 
Zadanie 1 - prace restauratorskie i budowlane Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie; 
Zadanie 2 - prace restauratorskie i budowlane Muzeum Regionalnego w Opocznie; 
Zadanie 3 - prace restauratorskie i budowlane w związku ze zmiana sposobu użytkowania istniejącego 
budynku usługowo – mieszkalnego na użyteczności publicznej celu społecznego i kulturalnego Pl. 
Kościuszki 20 w Opocznie. 
 
 Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Pzp (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1986 ze 
zmianami) informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego w zakresie zadania nr 1, zadania nr 2 i zadania nr 3  p.n. Wykonanie 
prac restauratorskich i budowlanych Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego oraz 
budynku Pl. Kościuszki 20 w Opocznie w ramach rewitalizacji zabytkowego centrum Opoczna w zakresie 
3 zadań: 
Zadanie 1 - prace restauratorskie i budowlane Miejskiej Biblioteki Publicznej w Opocznie; 
Zadanie 2 - prace restauratorskie i budowlane Muzeum Regionalnego w Opocznie; 
Zadanie 3 - prace restauratorskie i budowlane w związku ze zmiana sposobu użytkowania istniejącego 
budynku usługowo – mieszkalnego na użyteczności publicznej celu społecznego i kulturalnego Pl. 
Kościuszki 20 w Opocznie. 
 
 Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego unieważnia się 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. 
 W przedmiotowym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przekracza możliwości 
finansowe Zamawiającego, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Mając powyższe 
na względzie uznać należy, że zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na w/w podstawie prawnej. 

 
Do wiadomości: 
- strona internetowa www.bip.opoczno.pl 
- tablica ogłoszeń 
- a/a 
- Wykonawcy                                                                                                                                                           
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