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Wykonawcy uczestniczący 
w postępowaniu nr 58/PN/2021 
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, pn.: Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, pnączy i bylin na 
terenie m.st. Warszawy. 

INFORMACJA 
o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

w zakresie części 3 

Działając w imieniu Zamawiającego, niniejszym informuję, iż unieważniam czynność wyboru 
najkorzystniejszej oferty w zakresie części 3 dokonaną w dniu 9 września 2021 roku 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Dostawa, sadzenie oraz roczna pielęgnacja krzewów, 
pnączy i bylin na terenie m.st. Warszawy”, znak sprawy: 58/PN/2021. 

W związku z powyższym informuję ponadto, iż Zamawiający powtórzy czynność badania ofert. 

UZASADNIENIE 

Na podstawie zapisów rozdziału III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pkt. 4 SWZ Zamawiający 
dopuścił składanie ofert częściowych w rozumieniu art. 7 pkt 15) w zw. z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp 
na dowolną część lub części zamówienia. Zamawiający zgodnie z art. 134 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp. 
określił maksymalną liczbę części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie 
jednemu Wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy w maksymalnie 3 częściach 
zamówienia - przy czym jednej dla części 2 oraz dwóch z zakresu części 1, 4, 8, 9 albo dwóch 
z zakresu części 3, 5, 6, 7 oraz jednej z zakresu 1, 4, 8, 9 albo trzech z zakresu 1, 4, 8, 9 albo trzech 
z zakresu 3, 5, 6, 7. zamówienie zostanie mu udzielone na tą część, której wartość ofertowa 
jest najwyższa. Jeżeli wartość oferty jest jednakowa w obydwu częściach, zamówienie zostanie 
mu udzielone uwzględniając liczbę porządkową części narastająco od najmniejszej do największej. 
Oferta Wykonawcy REMONDIS sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa uzyskała najwyższą 
ilość punktów w części 2 oraz 3. W związku z faktem, iż wartość ofertowa jest wyższa w części 2, 
w tej części oferta Wykonawcy została uznana za najkorzystniejszą a co za tym idzie nie może być 
uznana za najkorzystniejszą w części 3. 

Mając powyższe na względzie, Zamawiający zdecydował się na unieważnienie czynności wyboru 
najkorzystniejszej oferty w zakresie części nr 3 oraz na powtórzenie czynności badania ofert. 
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