
 

 

Znak sprawy: 132/PN/2021     Warszawa, 18.01.2022 r. 

Wykonawcy uczestniczący 
w postępowaniu nr 132/PN/2021 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 132/PN/2021 prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest  Wykonywanie prac 
porządkowych, konserwacyjnych, eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego 
funkcjonowania fontann, kaskad, poidełek sieci zraszających będących w administrowaniu ZZW”. 

Zawiadomienie  
o unieważnieniu postępowania  

Działając w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o unieważnieniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Wykonywanie prac porządkowych, 
konserwacyjnych, eksploatacyjnych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania fontann, 
kaskad, poidełek sieci zraszających będących w administrowaniu ZZW” na podstawie 
art. 256 w zw. z art. 137 ust. 7 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), 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 w przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do istotnej 
zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności 
prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia. 

Uzasadnienie 

Zarząd Zielni m.st. Warszawy po ponownym przeanalizowaniu zakresu przedmiotu 
zamówienia podjął decyzję o podzieleniu zamówienia na części. 

Podział na części wynika z liczby i lokalizacji obiektów oraz zakresu prac przewidzianych 
do realizacji w ramach zamówienia. Realizacja zadania w ramach jednej umowy mogłaby 
rodzić nadmierne trudności logistyczne i generować koszty po stronie Wykonawcy. 

W przypadku pilnej konieczności usunięcia awarii na kilku obiektach równocześnie, 
wykonanie prac w wymaganym przez Zamawiającego czasie byłoby niezmiernie trudne 
dla Wykonawcy i wymagałoby zatrudnienia dodatkowego personelu. Nadto 
Zamawiający oczekuje, że wykonywanie zamówienia przez wielu Wykonawców 
spowoduje bardziej efektywne i bezawaryjne funkcjonowanie obiektów objętych 
przedmiotem zamówienia. 

Zmiana ta przyczynić się także powinna do bardziej efektywnego wydatkowania środków 
publicznych ze względu na zwiększenie kręgu zainteresowanych postępowaniem 
Wykonawców. W przypadku podziału zamówienia na części Zamawiający umożliwia 
złożenie oferty większej liczbie Wykonawców, którzy mogą złożyć oferty korzystniejsze. 
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Mając na uwadze, iż podział zamówienia na części pociągnąłby za sobą znaczną zmianę 
zakresu zamówienia, Zamawiający zgodnie z art. 137 ust. 7 unieważnia postępowanie 
na podstawie art. 256. 

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