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ZAWIADOMIENIE  
o wyniku postępowania 

 
działając zgodnie z art. 92 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 
publicznych (tj.: Dz. U.  z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) informuję o wyniku postępowania                           
o udzielenie zamówienia publicznego Nr ZP.271/6/TOM/17 przeprowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na:  

Wywóz wody po opadach atmosferycznych i wód roztopowych z terenu miasta                                                      
oraz bieżące utrzymanie urządzeń odwadniających w Milanówku  

 
 
Do dnia 25.01.2017 roku  do godz. 12.15 została złożona: 
 

Nr 
oferty 

 
Nazw (firma) i 

adres Wykonawcy 

 
Cena 

całkowita 
brutto 

(PLN) 

Streszczenie 
spełnienia 
warunków 

udziału 
w 

postępowaniu 
i oceny ofert 

Kryterium  
Nr 1 

Cena całkowita 
brutto 
(pkt) 

 
Ranga  
60 % 

Kryterium 
Nr 2 

Czas reakcji 
do 

wykonywania 
usługi 

pompowania  
i wywozu 
wody (pkt) 

 
Ranga 40 % 

Łączna liczba 
punktów 

uzyskanych 
za wszystkie 

kryteria 
oceny ofert 

1 

Przedsiębiorstwo 
Gospodarki 

Wodno-
Ściekowej  

„GEA-NOVA” 
Sp. z o.o. 

ul. Leśna 1, 
Józefów, 

05-860 Płochocin  

587 633,40 

 
Wykonawca 

spełnia 
warunki 

udziału w 
postępowaniu, 

oferta nie 
podlega 

odrzuceniu 
 

- - - 

 

 

Po terminie składania ofert,  wpłynęło  0 ofert,  którą/e złożyła/y firma/y: nie dotyczy.* 
Wykluczono z postępowania Wykonawcę art. 24 ust. … pkt. …… ustawy Prawo zamówień 
publicznych (uzasadnienie faktyczne i prawne): nie dotyczy  
Odrzucono z postępowania ofertę nr ……….. Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. …. pkt. ……. 
ustawy Prawo zamówień publicznych (uzasadnienie faktyczne i prawne): nie dotyczy 
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Przedmiotowe postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) tj. „ 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 (…)” . 
 
Uzasadnienie faktyczne:  
Zamawiający przeznaczył na realizację niniejszego zamówienia kwotę: 303 264,00 zł. Złożona oferta 
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 
Informacje dodatkowe: 
Zamawiający nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów, o którym mowa w art. 102 ust. 1 
ustawy P.z.p.. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że będzie uruchamiał w najbliższym terminie nowe 
postępowanie na realizację niniejszego przedmiotu zamówienia. 
 

Dziękujemy za udział w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego                   
i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka. 

 
 
 

                            Z poważaniem 
Burmistrz Miasta Milanówka 

                                                                     /-/ 
                                                    Wiesława Kwiatkowska 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przygotowała: Anna Nyrek-Koczkodaj  
 
Nr 0051/31/17 od dnia  26.01.2017 roku  do dnia 31.01.2017 roku (min.5 dni) 

 


