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ZAWIADOMIENIE  

o unieważnieniu postępowania 
 

 Zamawiający – Gmina Milanówek - działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 7) oraz art. 92 ust. 2 

w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” informuje o unieważnieniu 

postępowania, którego przedmiotem jest pielęgnacja zieleni miejskiej na terenie miasta Milanówka  

w 2018 r. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty Wykonawców działających pod 

firmą: 

 

1. REMONDIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02 –981)  przy ulicy Zawodzie 16. Cena 

całkowita brutto za realizację przedmiotu zamówienia wskazana w ofercie ww. Wykonawcy 

wyniosła 624 154,25 zł.  

2. Urządzanie i Utrzymywanie Zieleńców Chirurgia Drzew Petroniusz Frejlich z siedzibą  

w Milanówku (05-822) przy ulicy Ludnej 7b. Cena całkowita brutto za realizację przedmiotu 

zamówienia wskazana w ofercie ww. Wykonawcy wyniosła 599 545,96 zł. 

 

Jednocześnie kwota, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia to 500 000,00 zł. 

Z uwagi na fakt, iż Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia postępowanie zostaje unieważnione. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                   

i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka. 
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