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Milanówek, dnia  19  lutego 2018 r. 

ZP.271.5.3.TOM.2018.EP     

                                                                     

ZAWIADOMIENIE  

o unieważnieniu postępowania 

 

 Działając zgodnie z art. 92 ust. 1  pkt 7) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) dalej jako: ,,ustawa Pzp’’ informuję, iż 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Przebudowa ulic: 

Długiej, Sosnowej, Granicznej, Kochanowskiego, znak sprawy: ZP.271.3.TOM.2018, zostaje 

w części I, II, III i IV unieważnione. 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

 

Dotyczy części I, III i IV zamówienia: 

Do dnia 14 lutego 2018 roku do godz. 10.15 nie została złożona żadna oferta w części I, III i IV 

przedmiotowego postępowania. W konsekwencji, Zamawiający działając zgodnie z przepisem art. 93 

ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp unieważnia ww. postępowanie we wskazanych powyżej częściach ponieważ 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Dotyczy części II zamówienia: 

W części II zamówienia do dnia 14 lutego do godziny 10:15 wpłynęła jedna oferta Wykonawcy 

działającego pod firmą INSTAL – NIKA sp. z o.o. sp. komandytowa z siedzibą w Warszawie                  

(00 – 910) przy Alejach Gen. Chruściela 106/4. Wykonawca złożył ofertę jedynie na część II 

zamówienia (przebudowa ulicy Granicznej wraz z budową odwodnienia). Cena oferty wyniosła 

1 044 270,00 zł. Jednocześnie kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej 

części zamówienia wyniosła 500 000,00 zł. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty jaką zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do kwoty oferty najkorzystniejszej (przedstawiającej 

najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów). W konsekwencji, Zamawiający, zgodnie z art. 93 

ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, unieważnia postępowanie  również w części II zamówienia ponieważ cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                   

i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Gminę Milanówek. 
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