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Milanówek, dnia 1 sierpnia  2019 r. 

ZP.271.1.11.TOM.2019.JS                                                                           

ZAWIADOMIENIE  

o unieważnieniu postępowania 
 

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

publicznych (t.j. Dz. U.  z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) dalej jako: ,,Pzp’’ informuję o wyniku 

postępowania prowadzonego pod sygnaturą nr ZP.271.11.TOM.19.JS w trybie przetargu 

nieograniczonego na:  

Budowę trasy rowerowej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 na odcinku od ul. Brwinowskiej do ul. 

Grudowskiej w ramach projektu: „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach 

południowo – zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę 

Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap 2” 

 

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp tj. 

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

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE 

W przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania wynosi: 1 020 000,00 zł 

(brutto). Zamawiający informuje ponadto, że po terminie składania ofert nie wpłynęły żadne oferty. 

 

UZASADNIENIE PRAWNE 

 

Zamawiający  unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp ponieważ 

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

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć 

kwoty którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny oferty w/w Wykonawcy.  

Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta 

Milanówka. 

                          Z poważaniem 

    z up. Burmistrza Miasta Milanówka 

                           /-/ 

                     Piotr Iwicki 

               Sekretarz Miasta 
Nr 0051/273/19  od dnia 01.08.2019 roku  do dnia 12.08.2019 roku 

 

Numer 

oferty 

 

Firma (nazwa) lub 

imię i nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 

 

 

Kryterium nr 1 

 

Oferowana cena całkowita 

za realizację przedmiotu 

zamówienia 

Kryterium nr 2  

 

Okres rękojmi  

 

 

Kryterium nr 3 

 

Doświadczenie osób 

wyznaczonych do realizacji 

zamówienia                                    

(Kierownika budowy).  

 

1 

P.T.H.U. PACHOLCZYK 

Piotr Pacholczyk 

ul. Królewska 21, 

05-822 Milanówek 

               1 456 334,76 zł  60  miesięcy 6 inwestycji  
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   INSTAL-NIKA SPÓŁKA 

Z OGRANICZONĄ 

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 

SPÓŁKA KOMANDYTOWA 

Al. Chruściela "Montera" Gen. 106 /4 

00-910 Warszawa 

Wykonawca został wykluczony z postępowania, a jego oferta uznana została za 

odrzuconą  


