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ZP.271.28.TOM.2018.    

                                                                     

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 r. Prawo zamówień publicznych  

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), dalej jako „ustawa Pzp” informuje o unieważnieniu 

postępowania, którego przedmiotem jest Przebudowa ulic gminnych na terenie miasta Milanówka  

w zakresie części nr 2 -  Przebudowa ulicy Herberta (dawnej Fiderkiewicza) oraz części nr 3 - 

Przebudowa ulicy Parkowej (etap I – na odcinku od ul. Krasińskiego do ul. Chrzanowskiej (wraz ze 

skrzyżowaniem wyniesionym) oraz skrzyżowanie z ul. Podgórną). 

 

I. Uzasadnienie faktyczne 

 

W przedmiotowym postępowaniu, w zakresie części nr 2, zostały złożone oferty niżej wymienionych 

Wykonawców:  

 INSTAL – NIKA Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Warszawie (00 – 910) przy Alei Gen. 

Chruściela nr 106 lok. 4. Cena oferty: 4 549 777,00 zł;  

 Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe  Sp. z o.o., z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim 

(97-300) przy ulicy Południowej nr 17 lok. 19,. Cena oferty: 3 640 759,37 zł; 

 MKL-BUD Sp.  z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-652) przy ulicy Magazynowej nr 11A 

lok. 38, Cena oferty: 3 650 000,00 zł. 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia wynosi: 

2 625 000,00 zł., jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia, do ceny oferty z najniższą ceną. 

Uzasadnienie prawne  

W konsekwencji Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego w części 2, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta  

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

 

 

 



 

2 
 

 
Sprawę prowadzi: Joanna Sierpińska 
tel. 22 758 30 61 wew. 204 
przetargi@milanowek.pl 

Urząd Miasta Milanówka  
ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek 

tel. 22 758 30 61, 22 758 30 62 | fax 22 755 81 20 
www.milanowek.pl | miasto@milanowek.pl 

 

II. Uzasadnienie faktyczne 

 

W przedmiotowym postępowaniu, w zakresie części nr 3, została złożona oferta Wykonawcy 

działającego pod firmą:  

 

 ISTAL – NIKA Sp. z o. o., Sp. K., z siedzibą w Warszawie (00-910) przy Alei Gen. 

Chruściela nr 106 lok. 4. Cena oferty:  3 073 770,00 zł.   

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania wynosi:  

1 220 000,00 zł, jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał przeznaczyć  

na sfinansowanie zamówienia, do ceny oferty z najniższą ceną. 

 

Uzasadnienie prawne: 

 

W konsekwencji Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, unieważnia postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego w części 3, ponieważ 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 Gminę Milanówek. 

 

 

                        Burmistrz Miasta Milanówka 

                                                           

 

                                              Piotr Remiszewski  
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