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Informacja o uniewaznieniu postępowania
(doĘczy części drugiej zamówienia)

Urząd StatysĘczny w Lublinie, ul. St. Leszczyńsńego 48, 20-068 Lublin dziŃając na podstawie

przepisów art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 sĘcznia 2004 r . Prawo zamówień publicznych (t j. Dz.
U , z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), informuj ę o unięwżnieniu postępowania w zakresie części drugiej

zamówienia - ocieplenie i wymiana pokrycia dachu oraz ocieplenie ściany zewnętrznej budynku -
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

,,Modernizącja pomieszczeń (Jrzędu Statystycznego w Lublinie przy ul. St. Leszczyńskiego 48,

20-068 Lublin, na potrzeby stworzenia Informatorium wraz z modernizacjq sieci LAN
w ramach Zadąnia 3 (SISk) modernizacja pomieszczeń dla Informatorium w rąmąch projektu

System Informacyjny Statystyki Publicznej 2 (SISP-2): Budowa dwujęzycznego

(z komunikacjq w języku polskim i angielskim) systemu informacji skierowujqcej do systemów

informacyjnych statysĘki i systemów resortowych - dostępnych dla obywateli,

przedsiębiorców i pracowników administracji publicznej poprzez portal informaĘny GUS.

Budowa l6 regionalnych ośrodkow informacji, z wyposażeniem minimum w kilka stanowisk

dostępu do Internetu".

Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia ż9 sĘcznia 2004 r. Prawo

zamówień publicznych (tj. Dz. U, z 2013 r. poz. 907 z późn. zm) Zamawiający unieważnia

PostęPowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferĘ lub oferta z nĄńższą
ceną Przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

chyba że zamawiający może zwiększyó tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferry.

Uzasadnienie faktyczne: w dniu 5 sierpnia br.IJrząd Statystyczny w Lublinie dokonał ofwarcia ofert,

zgodnie z art.86 ustawy z dniaż9 sĘczniaż}O4r. Prawo zamówieńpublicznych (tj.Dz.IJ. z20I3 t,

poz. 907 z póŹn. zm.). W tęrminie składania ofert, tj. do dnia 5 sierpnia żOI4 r. do godz. 9:00
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wPłYnęła jedna oferta. Oferowana cena oferĘ przewyższała kwotę, którą Zamawiąący zamierza

Przeznaczyó na sfinansowanie zarclówięnia. W obecnej chwili Zamawiający nie ma możliwości

zwiększenia posiadanych środków finansowych (druga część zamówienia finansowa jest w całości ze

środków Urzędu).
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