
 

 

Nr sprawy: 37/PN/2022    Warszawa, dnia  08.07.2022 r. 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu 37/PN/2022 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego, pn. Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja drzew 

na terenie pasów drogowych m.st. Warszawy., znak sprawy 37/PN/2022. 

 

 

Zawiadomienie 

o unieważnieniu postępowania w części 9 

 

 

 

Działając w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o unieważnieniu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa, posadzenie oraz 3-letnia pielęgnacja 

drzew na terenie pasów drogowych m.st. Warszawy” w zakresie części 9. Postępowanie we 

wskazanej części zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej 

jako „ustawa Pzp”), zgodnie z którym  Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z 

najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 

 

 

Uzasadnienie 

 

Działając zgodnie z 134 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp Zamawiający w rozdziale IV pkt. 4 SWZ 

określił liczbę części, na którą wykonawca może złożyć ofertę oraz określił maksymalną 

liczbę części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu 

Wykonawcy. Zamawiający zastrzegł, iż dopuszcza składanie ofert na 5 części zamówienia 

oraz, że udzieli zamówienia wykonawcy w maksymalnie trzech częściach zamówienia, w 

których wartość ofertowa jest najniższa. Jeżeli wartość oferty jest jednakowa we 

wszystkich częściach, zamówienie zostanie mu udzielone uwzględniając liczbę 

porządkową części narastająco od najmniejszej do największej.  

 

W przedmiotowym postępowaniu w zakresie części 9 wpłynęły oferty od dwóch 

Wykonawców: Firma Ogrodnicza Produkcyjno-Handlowo-Usługowa mgr inż. Marzena 

Szklarzewska, stara Iwiczna, ul. Słoneczna 95, 05-500 Piaseczno oraz PARTNER Dariusz 

Apelski, ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa. 

 



 

 

Wykonawca Firma Ogrodnicza Produkcyjno-Handlowo-Usługowa mgr inż. Marzena 

Szklarzewska złożył ofertę na następujące części zamówienia tj. 2, 4, 5, 6 i 9. Wykonawca 

PARTNER Dariusz Apelski złożył ofertę na następujące części zamówienia tj. 1, 7, 8 i 9. 

 

Oferta Wykonawcy Firma Ogrodnicza Produkcyjno-Handlowo-Usługowa mgr inż. Marzena 

Szklarzewska została uznana za najkorzystniejszą w częściach 2, 5 i 6. Oferta Wykonawcy 

Firma Ogrodnicza Produkcyjno-Handlowo-Usługowa mgr inż. Marzena Szklarzewska 

uzyskała również największą liczbą punktów w części 9, natomiast nie może być wybrana 

w tej części jako najkorzystniejsza z uwagi na ograniczenie w liczbie części zamówienia, 

które mogą być udzielone jednemu Wykonawcy, zaś cena zaoferowana przez Wykonawcę 

PARTNER Dariusz Apelski w części 9 przewyższą kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zaś Zamawiający nie może zwiększyć ww.  

kwoty do ceny oferty. 

 

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia 

postępowania w zakresie części 9 na podstawie art. 255  pkt 3) ustawy Pzp. 
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