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MIWOP    2020 

Milanówek, dnia 13 listopada 2020 r. 
ZP.271.1.19.OŚZ.2020.JS 
 
 

ZAWIADOMIENIE  

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2, 3 i 7 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843 ze zm.), dalej jako: „ustawy Pzp”, informuję o wyniku postępowania 
prowadzonego pod sygnaturą nr ZP.271.1.19.OŚZ.2020.JS, w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie 
gminy Milanówek”. 
Zamówienie realizowane przy pomocy środków z budżetu Województwa 
Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 
Powietrza MAZOWSZE 2020” 
 
Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 
ustawy Pzp tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…) 
 
1. UZASADNIENIE FAKTYCZNE 

Zamawiający przewidział i zastosował procedurę określoną w treści art. 24 aa 
ustawy Pzp, na skutek, której po przeprowadzeniu badania ofert oraz ich oceny 
przyznano następującą punktację: 

 

 

 

 

 
Numer 
oferty 
 

Firma (nazwa) lub 
imię i nazwisko 
oraz adres Wykonawcy 

Liczba punktów 
uzyskanych za  
Kryterium nr 1 
 
Oferowana cena 
całkowita za realizację 
przedmiotu 
zamówienia 
(zł brutto) 

Liczba 
punktów 
uzyskanych za 
 
Kryterium nr 2 
Termin 
realizacji 
zamówienia 

Łącznie 
ilość 
punktów 

1 
ENEGOMIX SP. Z O.O. 
UL. CZEREŚNIOWA 98/117 
02-456 WARSZAWA 

135 300,00 zł 1.12.2020 r. 
80,00 

60,00 20 

2 
GRUPA BST SP. Z O.O. 
UL. MIECZYKÓW 12, 40-748 
KATOWICE 

137 000,00 zł 24.11.2020 r. 
99,26 

59,26 40 

3 
WGS84 POLSKA SP. Z O.O. 
Ul. WARSZAWSKA 14 LOK. 5  
05-822 MILANÓWEK 

143 295,00 zł 24.11.2020 r. 
96,65 

56,65 40 
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1.1. Zgodnie z powyższym, Zamawiający skierował do Wykonawcy - GRUPA BST 
SP. z o.o., którego oferta została najwyżej oceniona - wezwanie do złożenia 
dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu 
oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.  
Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu, pomimo 
dwukrotnego wezwania. 
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. 
Zgodnie z 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 
odrzuconą.  
 

1.2 W związku z powyższym, Zamawiający skierował do kolejnego Wykonawcy – 
WGS 84 SP. z o.o., którego oferta została najwyżej oceniona spośród 
pozostałych ważnych ofert - wezwanie do złożenia dokumentów na 
potwierdzenie spełnienia warunków udziału oraz niepodleganiu wykluczeniu  
z postępowania. 
Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu, pomimo 
dwukrotnego wezwania.  
W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na 
podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp. 
Zgodnie z 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznano za 
odrzuconą.  
 

1.3 Zamawiający informuje również, że w trakcie prowadzonego postępowania 
odrzucił ofertę Wykonawcy: ENEGOMIX Sp. z o.o.  
Wykonawca, pismem z dnia 20.10.2020 r. poinformował Zamawiającego, że 

wyraża zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą o 60 dni, warunkowo, 

przy  jednoczesnym wydłużeniu terminu realizacji zamówienia, tj. do dnia 

15.12.2020 r., dodatkowo Wykonawca wysłał skan oferty ze zmienionym 

terminem realizacji przedmiotu zamówienia. Z uwagi na fakt, iż zmiana treści 

oferty jest niedopuszczalna po terminie składania ofert, Zamawiający działając 

na mocy art. 89 ust. 1 pkt 7a  ustawy Pzp zobligowany był odrzucić ofertę w/w 

Wykonawcy. 

 

2. UZASADNIENIE PRAWNE 
W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania 
zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu (…) 
 
 

Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd 
Miasta Milanówka. 
 
 

Nr 0051/281/20  od dnia 13.11.2020 roku do dnia 20.11.2020 roku 

Burmistrz Miasta Milanówka 

/-/ Piotr Remiszewski 


