
 

 

Znak sprawy: 119/TP/2022       Warszawa, 07.02.2023 r. 

Wykonawcy uczestniczący 

w postępowaniu nr 119/TP/2022 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 119/TP/2022 prowadzonego w trybie 

podstawowym, pn.: „Wykonanie robót budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego 

pn. "Skwer Krasińskiego”. 

Informacja o unieważnieniu postępowania 

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

zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2022, poz. 1710 zm.) zawiadamiam o unieważnieniu 

postępowania publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, pn. „Wykonanie robót 

budowlanych oraz nasadzeń w ramach budżetu partycypacyjnego pn. "Skwer Krasińskiego”. 

Uzasadnienie prawne: 

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

(tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.). 

Uzasadnienie faktyczne: 

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 

2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1129, z poz. zm.), zgodnie z którym 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt 

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 lub kosztu najkorzystniejszej oferty. 

W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym czasie, tj. do 11:30 dnia 30.01.2023 r. 

wpłynęły następujące oferty: 

1. Baobab Brandys Sp. z o.o., ul. Swarzewska 50/2, 01-821 Warszawa. Cena zamówienia 

podstawowego brutto: 4 554 793,73 zł.; 

2. SORTED Sp. z o.o. Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno. Cena zamówienia 

podstawowego brutto: 8 626 605,00 zł.;, 

3. AG-Complex Sp. z o.o. ul. Płytowa 14, 03-046 Warszawa. Cena zamówienia podstawowego 

brutto: 6 927 311,07 zł.; 

4. BIOSFERA Tomasz Tomala, al. Solidarności 64/67, 00-240 Warszawa. Cena zamówienia 

podstawowego brutto: 4 044 568,90 zł.; 

5.  AKG Architektura Krajobrazu Sp. z o.o., Brzezie, ul. Narodowa 116, 32-080 Zabierzów. Cena 

zamówienia podstawowego brutto: 5 196 075,31 zł.; 

6. PRO-FORM Sp. z o.o. ul. Puławska 111A lok. 29, 02-707 Warszawa. Cena zamówienia 

podstawowego brutto: 5 088 793,88 zł. 
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Zamawiający przed otwarciem ofert udostępnił informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 3 758 856,42 zł. 

Wobec faktu, iż złożone w postępowaniu oferty przewyższą 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 2022 poz. 1710 ze zm.). 

Pouczenie:  

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 

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