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Milanówek, dnia 10 stycznia 2020 r. 

ZP.271.1.24.TOM.2019.JS                                                                           

ZAWIADOMIENIE  

o unieważnieniu postępowania 
 

Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 3 i 7 w zw. z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  z 2019 r. poz. 1843) dalej jako: ,,Pzp’’ informuję o 

unieważnieniu postępowania prowadzonego pod sygnaturą nr ZP.271.24.TOM.19.JS w trybie 

przetargu nieograniczonego na pełnienie nadzoru inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej 

drogowej w związku z realizacją inwestycji na terenie miasta Milanówka w zakresie części nr 2 na 

potrzeby realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa ulicy Kochanowskiego w Milanówku na 

odcinku od km = 0+000 do km = 0+350. 

 

W przedmiotowym postępowaniu, zostały złożone następujące oferty: 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE i PRAWNE ODRZUCENIA OFERTY NR 2 

 

Wykonawca działający pod firmą Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński  w odpowiedzi na wezwanie 

skierowane do Wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 1 w zw. z art. 90 ust. 1 a pkt 1 ustawy Pzp został 

przez Zamawiającego wezwany do wyjaśnienia ceny rażąco niskiej w stosunku do wartości 

zamówienia powiększonej o należny podatek wraz z przedłożeniem dowodów. Wyznaczono w tym 

celu termin do końca dnia 1 października 2019 r. Termin ten upłynął bezskutecznie (wyjaśnienia wraz 

z dowodami nie wpłynęły do Zamawiającego). Wykonawca poinformował, iż rezygnuje z udziału  

w postępowaniu. 

Na okoliczność opisanego powyżej stanu faktycznego Zamawiający zobligowany jest odrzucić ofertę 

Wykonawcy na mocy art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. 

 

Numer 

oferty 

 

Firma (nazwa) lub 

imię i nazwisko 

oraz adres Wykonawcy 

 

 

Kryterium nr 1 

 

Oferowana cena całkowita za 

realizację przedmiotu 

zamówienia 

(brutto) 

 

 

Kryterium nr 2 

 

Doświadczenie osób 

wyznaczonych do 

realizacji 

zamówienia                                    

(Inspektor nadzoru).  

 

 

 

 

 

Punktacja 

łącznie 

 

 

1 

Rafał Ślusarski Specjalistyczne Biuro 

Inwestycyjno – Inżynierskie  

‘‘PROSTA PROJEKT’’ 

Piotrkowice, ul. Kielecka 37  

26-020 Chmielnik 

Część nr 2 
9 102,00 zł 

5 inwestycji 

100,00 

60,00 40,00 

2 

Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński 

ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32 

05-600 Grójec 

Oferta Wykonawcy została odrzucona 

3 

MAX PROJEKT 

Witold Pietrzak 

ul. Działkowa 111/19  

05-808 Parzniew 

Część nr 2 
9 594,00 zł 

5 inwestycji 

96,92  
56,92 

 

40,00 

4 

SPD Sp z o. o. 

ul. Czerska 18/418 

00-732 Warszawa 

Część nr 2 

21 621,01 zł 
6 inwestycji 

35,26  

25,26 

 

10,00 
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UZASADNIENIE FAKTYCZNE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

 

 Zamówienie na wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego zostało wszczęte w dniu  

13 września 2019 r., jednocześnie Zamawiający procedował zamówienie publiczne na wykonanie 

robót budowlanych rozbudowy ul. Kochanowskiego. Przy czym postępowanie na roboty budowlane 

zostało unieważnione w dniu 18 października i ponownie wszczęte w dniu 31 października 2019 r., 

zaś umowa została zawarta w dniu 17 grudnia 2019 r. W tym miejscu wskazać należy, że termin 

realizacji zamówienia na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego obejmował okres od 

dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2019 r. Zamawiający nie dokonał czynności wyboru oferty 

wobec istniejącego realnego ryzyka ponownego braku możliwości wyboru oferty wykonawcy robót 

budowlanych i w sytuacji braku zapisów umożliwiających ewentualne rozwiązanie umowy, na 

wypadek braku możliwości realizacji robót budowlanych rozbudowy ul. Kochanowskiego.  

Wobec braku możliwości zmiany warunków zamówienia na pełnienie usługi nadzoru 

inwestorskiego już po upływie terminu wyznaczonego na złożenie ofert, a zatem w sytuacji upływu 

terminu na świadczenie usługi zanim jeszcze rozpoczęła się realizacja robót budowlanych 

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na zaistnienie opisanej powyżej wady 

tego postępowania. 

 Zamawiający informuje ponadto, że po terminie składania ofert nie wpłynęły żadne oferty, jak 

również nie wykluczono z postępowania żadnego wykonawcy. 

  

UZASADNIENIE PRAWNE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

 

W świetle wyżej opisanego stanu faktycznego Zamawiający skorzystał z dyspozycji art. 93 

ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, z uwagi na fakt, iż znacząco przedłużające się 

procedury wyłonienia wykonawcy robót budowlanych rozbudowy ul. Kochanowskiego spowodowały, 

iż doszło do istotnej zmiany okoliczności. Zmiana ta powoduje, że prowadzenie przedmiotowego 

postępowania po upływie terminu na realizację zamówienia, określonego pierwotnie w dokumentacji 

przetargowej, nie leży w interesie publicznym jak również stanowi wadę niemożliwą do usunięcia, 

która to wada z kolei uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta 

Milanówka. 

 

 

                          Z poważaniem 

  Z  up. Burmistrza Miasta Milanówka 

                           /-/ 

                    Piotr Iwicki 

                Sekretarz Miasta 
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