
 

 

Znak sprawy: 139/TP/2021     Warszawa, 22.12.2021r. 

Wykonawcy uczestniczący 
w postępowaniu nr 139/TP/2021 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 139/TP/2021 prowadzonego 
w trybie podstawowym (2), którego przedmiotem jest  „Utrzymanie czystości i wyposażenie w 
środki czystości toalety publicznej w Ogrodzie Krasińskich, w Parku G. Dreszera oraz sprzątanie 
pomieszczeń w budynkach Bosmanatu Portu Czerniakowskiego, Pawilonu Edukacyjnego Kamień 
i Pompowni Bluszcze od 1 stycznia do 31 grudnia 2022”. 

Zawiadomienie  
o unieważnieniu postępowania w zakresie części 3 

Działając w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o unieważnieniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Utrzymanie czystości i wyposażenie w środki 
czystości toalety publicznej w Ogrodzie Krasińskich, w Parku G. Dreszera oraz sprzątanie 
pomieszczeń w budynkach Bosmanatu Portu Czerniakowskiego, Pawilonu Edukacyjnego 
Kamień i Pompowni Bluszcze od 1 stycznia do 31 grudnia 2022” na podstawie art. 256 w zw. 
z art. 137 ust. 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 
2021 r. poz. 1129), zwanej dalej ustawą Pzp, zgodnie z którym Zamawiający może 
unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem 
terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze 
prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 

Uzasadnienie 

Zarząd Zielni m.st. po szczegółowym przeanalizowaniu bieżącego zatrudnienia w 
jednostce Zamawiającego stwierdził, że zachodzi konieczność zlecenia części 3 
przedmiotowego postępowania tj. prac porządkowych w obiektach pracownikom 
zatrudnionym w jednostce. 

Zmiana ta przyczyni się do ochrony interesu publicznego, gdyż pozwoli na gospodarne 
i efektywne wydatkowanie środków publicznych ze względu na zmniejszenie kosztów 
wynikających ze zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.  

Mając na uwadze, iż Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda 
stanowi przedmiot odrębnego postępowania, zgodnie z art. 137 ust. 7 na podstawie art. 
256 unieważnia postępowanie w zakresie części 3 - budynki Bosmanatu Portu 
Czerniakowskiego, Pawilonu Edukacyjnego Kamień i Pompowni Bluszcze. 

Pouczenie: 
Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej 
na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590). 
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