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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 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 Bieżące utrzymanie i remonty nawierzchni dróg na terenie 

Miasta Milanówka w zakresie zadania nr 1 - Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na 

terenie miasta   Milanówka, zadania nr 2 - Remonty dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na 

terenie miasta Milanówka oraz zadania nr 3 - Remonty cząstkowe chodników na terenie miasta 

Milanówka. 

 

I. Uzasadnienie faktyczne 

 

1. W przedmiotowym postępowaniu, w zakresie zadania nr 1, została złożona oferta 

Wykonawcy działającego pod firmą:  

 

 DAR-BUD Dariusz Bednarczyk, z siedzibą w Kałęczynie, (05-825) Grodzisk Mazowiecki,                     

ul. Łąkowa 44. Cena oferty (brutto):  918 502,50 zł  

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania wynosi:  

632 650,50 zł (brutto), jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał 

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

 

2. W przedmiotowym postępowaniu, w zakresie zadania nr 2, została złożona oferta 

Wykonawcy działającego pod firmą:  

 

 DAR-BUD Dariusz Bednarczyk, z siedzibą w Kałęczynie, (05-825) Grodzisk Mazowiecki,                      

ul. Łąkowa 44. Cena oferty (brutto):  206 640,00 zł  

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania wynosi:  

75 768,00 zł (brutto), jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał 

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

 

 



 

2 
 

 
Sprawę prowadzi: Ewa Karwize 
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 

 

3. W przedmiotowym postępowaniu, w zakresie zadania nr 3, została złożona oferta 

Wykonawcy działającego pod firmą:  

 

 DAR-BUD Dariusz Bednarczyk, z siedzibą w Kałęczynie, (05-825) Grodzisk Mazowiecki,              

ul. Łąkowa 44. Cena oferty (brutto):  63 646,35 zł. 

Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania wynosi:  

39 704,40 zł (brutto), jednocześnie Zamawiający nie może zwiększyć kwoty, którą zamierzał 

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

 

 

II. Uzasadnienie prawne dla unieważnienia postępowania dla zadań nr 1-3 

 

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

o udzielenie zamówienia publicznego w zadania nr. 1, 2 i 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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