
 

 

Nr sprawy: 14/TP/2022 Warszawa, dnia  07.04.2022 r. 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu 14/TP/2022 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym (wariant nr 2), pn.: „Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od 

Lisowskiej do Podczaszyńskiego, położonego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”. 

Zawiadomienie 

 o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

 

Działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.) zawiadamiam o 

unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie 

podstawowym (wariant 2) pn.: „Deptak między jezdniami ul. Kasprowicza od Lisowskiej do 

Podczaszyńskiego, położonego w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy”. Postępowanie zostało 

unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych. 

UZASADNIENIE 

Uzasadnienie prawne: 

art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  

(tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 05.04.2022 r. do godz. 11:30 zostały 

złożone oferty przez niżej wskazanych Wykonawców: 

1) REMONDIS Sp. z o.o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa (Oferta Nr 1) – cena oferty 

brutto:  545 380,35 zł., cena opcji: 19 680,00 zł.; 

2) Andrzej Skarzyński Arts&Crafts, ul. Rawicka 21, 04-817 Warszawa (Oferta Nr 2) – cena 

oferty brutto: 325 769,70 zł., cena opcji: 27 060,00 zł; 

3) BAOBAB Brandys Sp. z o.o., ul. Swarzewska 50/2, 01-821 Warszawa (Oferta Nr 3) – 

cena oferty brutto: 361 128,90 zł., cena opcji: 24 600 zł.; 

4) AG-COMPLEX sp. z o.o., ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa (Oferta Nr 4) – Cena oferty 

brutto: 402 057,25 zł., cena opcji: 24 440,00 zł.; 

5) FIRMA USŁUGOWO-HANDLOWA „HOSTA” IWONA ŁAPIŃSKA, ul. Płochocińska 35, 03-

044 Warszawa (Oferta Nr 5) – Cena oferty brutto: 347 953,56 zł., cena opcji: 14 760,00 

zł.; 

6) Bis Wod-Kan Roboty Inżynieryjno-Budowlane Jarosław Chudek, ul. Kwiatowa 8, 05-090 

Rybie (Oferta Nr 6) – Cena oferty brutto: 524 493,00 zł., cena opcji: 



 

 

Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił informację o kwocie, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia tj. 213 800,00 zł brutto. 

Wobec faktu, iż wszystkie złożone w postępowaniu oferty przewyższają kwotę jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zaś Zamawiający nie 

może zwiększyć ww.  kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty, mając powyższe na 

względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z 

art. 255 pkt 3). ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U 

z 2021 poz. 1129 ze zm.). 

Pouczenie:  

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej 

na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590). 

 


		2022-04-07T14:42:44+0200
	Magdalena Maria Mycko f61354d0036f9bac9f25b981381ea6ea3d391c9a




