
 

 

Nr sprawy NZ1-241A-77/2019       Lublin, dn. 30.08.2019 r. 

Zawiadomienie o wyniku postępowania - unieważnienie postepowania w ramach Zadania Nr 
1 i w ramach Zadania Nr 2 

Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego usługi polegającej na zapewnieniu łączy transmisji 
danych w ramach:  
Zadania Nr 1 – łącza do obiektów objętych tym zadaniem; 
Zadania Nr 2 – łącza do obiektów objętych tym zadaniem; 
- gdzie Zadanie Nr 1 jest podzielne (dopuszcza się składanie ofert częściowych w ramach tego zadania), 
natomiast Zadania Nr 2 jest niepodzielne i stanowi odrębny przedmiot zamówienia i będzie odrębnie 
rozpatrywane (nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach tego zadania). 
Zadania różnią się pod względem wymagań technicznych i zakresu świadczonej usługi dla poszczególnych 
kategorii obiektów wchodzących w skład danego Zadania. 

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, w którym w odpowiedzi na ogłoszenie o 
zamówieniu, oferty mogą składać wszyscy zainteresowani Wykonawcy zgodnie z §23, w związku z § 22 ust 1 pkt 1) i § 2 
ust.1 pkt.1) Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
w Lublinie. 
Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w dniu: 03.04.2019. na stronie internetowej: www.lpec.pl, zakładka: Przetargi 
→ Przetargi, pod nr sprawy: NZ1-241A-77/2019. Publiczne otwarcie ofert nastąpiło w dniu: 01.07.2019 r. o godz. 10:15 
w siedzibie Zamawiającego w Sali konferencyjnej (zgodnie z ogłoszeniem i SWZ).  

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Lublinie przy 
ul. Puławskiej 28, 20-822 Lublin/ – zawiadamia, że w wyniku oceny i porównania ofert złożonych w ramach 
postępowania, którego przedmiotem jest: Świadczenie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego 
usługi polegającej na zapewnieniu łączy transmisji danych w ramach:  

Zadania Nr 1 – łącza do obiektów objętych tym zadaniem; 
Zadania Nr 2 – łącza do obiektów objętych tym zadaniem; 
- gdzie Zadanie Nr 1 jest podzielne (dopuszcza się składanie ofert częściowych w ramach 

tego zadania), natomiast Zadania Nr 2 jest niepodzielne i stanowi odrębny przedmiot zamówienia i 
będzie odrębnie rozpatrywane (nie dopuszcza się składania ofert częściowych w ramach tego 
zadania). 

Zadania różnią się pod względem wymagań technicznych i zakresu świadczonej usługi dla 
poszczególnych kategorii obiektów wchodzących w skład danego Zadania - dokonano, zgodnie z 
warunkami SWZ: 
 

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPWANIA – w części dotyczącej obiektów objętych ZADANIEM NR 1 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest Świadczenie przez Wykonawcę na 
rzecz Zamawiającego usługi polegającej na zapewnieniu łączy transmisji danych w ramach: Zadania 
Nr 1 – łącza do obiektów objętych tym zadaniem  
- podlegają unieważnieniu na podstawie zapisu z Części XXII ust. 1 pkt 2) SWZ, nr NZ1-241A-77/2019 oraz 
zgodnie z §14 ust. 1 pkt. 2) Regulaminu udzielania zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. – 
cyt.:”Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba, że 
Zamawiający będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
W niniejszym postępowaniu dotyczącym obiektów objętych Zadaniem Nr 1 wpłynęły oferty przekraczające 
kwotę jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W RAMACH ZADANIA NR 2 
Postępowanie o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest Świadczenie przez Wykonawcę na 
rzecz Zamawiającego usługi polegającej na zapewnieniu łączy transmisji danych w ramach: Zadania 
Nr 2 – łącza do obiektów objętych tym zadaniem – podlega unieważnieniu na podstawie zapisu z Części 
XXII ust. 1 pkt 1) SWZ, nr NZ1-241A-77/2019 oraz zgodnie z §14 ust. 1 pkt. 1) Regulaminu udzielania 
zamówień wykonawcom przez LPEC S.A. – cyt.: Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli nie wpłynie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu albo nie wpłynie żaden wniosek o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. 

Uzasadnienie faktyczne: 
W niniejszym postępowaniu dot. Zadania Nr 2 nie wpłynęła żadna oferta. 

http://www.lpec.pl/


 

Niniejsze zawiadomienie o wynikach postępowania jest przekazane do publicznej wiadomości poprzez 
zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.lpec.pl /zakładka: 
Przetargi → Przetargi, pod nr sprawy: NZ1-241A-77/2019 oraz na tablicy ogłoszeń mieszczącej się 
w siedzibie Zamawiającego a także zostaje przekazane Wykonawcom, którzy złożyli oferty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

- Strona internetowa Zamawiającego: www.lpec.pl  
- Wykonawca biorący udział w postępowaniu  
- NZ1 x a/a. 

http://www.lpec.pl/
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