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Milanówek, dnia 21 sierpnia 2020 r. 

ZP.271.1.10.TOM.2020.JS                                                                           

ZAWIADOMIENIE  

o unieważnieniu postępowania 
 

           Działając zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2, 3 i 7 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), dalej jako: „ustawy Pzp”, informuję o wyniku 

postępowania prowadzonego pod sygnaturą nr ZP.271.10.TOM.20.JS w trybie przetargu nieograniczonego na: 

Zaprojektowanie i wykonanie zadania w formule zaprojektuj i wybuduj pn.: „Poprawa jakości powietrza na terenie ZIT 

WOF poprzez budowę parkingów Parkuj i Jedź w Milanówku”  - w zakresie części nr II. 

 

Przedmiotowe postępowanie w zakresie części nr II zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp  

tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, jednocześnie Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty którą zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie tego zadania, która wynosi: 2 510 289,81 zł (brutto).  

 

1. UZASADNIENIE FAKTYCZNE 

Zamawiający przewidział i zastosował procedurę określoną w treści art. 24 aa ustawy Pzp, na skutek, której po 

przeprowadzeniu badania ofert oraz ich oceny przyznano następującą punktację:  

 

 

Numer 

oferty 

 

 

 

Firma (nazwa) lub 

imię i nazwisko 

oraz adres 

Wykonawcy 

 

 

 

 

Kryterium nr 1 

 

Oferowana cena 

całkowita za 

realizację 

przedmiotu 

zamówienia/ 

liczba otrzymanych 

punktów 

 

 

Kryterium nr 2  

 

Okres rękojmi 

/liczba 

otrzymanych 

punktów 

 

 

 

 

 

Kryterium nr 3 

 

Doświadczenie osób 

wyznaczonych do 

realizacji 

zamówienia 

(projektanta)/ 

liczba otrzymanych 

punktów 

 

 

 

 

 

Kryterium nr 4 

 

Doświadczenie 

osób 

wyznaczonych do 

realizacji 

zamówienia 

(kierownika 

budowy)/  

liczba 

otrzymanych 

punktów 

 

 

 

 

 

 

 

Suma punktów: 

1 

APPIUS Inżynieria 

Sp. z o. o. 

05-119 Wola 
Aleksandra, ul. 

Wolska 123B 

 

2 287 113,60 zł 

 
60,00 pkt  

 

8 lat 

 
 15,00 pkt 

4 dokumentacje 

 
10,00 pkt 

4 inwestycje 

 
10,00 pkt  

 

 
95,00 pkt  

2  

ROKOM Sp. z o. o. 

ul. Karnicka 20 

03-162 Warszawa 

3 868 300,00 zł 

 

35,47 pkt 

8 lat 

 

15,00 pkt  

4 dokumentacje 

 

10,00 pkt 

4 inwestycje 

 

10,00 pkt 

 

70,47 pkt 

3 

Warszawskie 

Przedsiębiorstwo 

MOSTY 

Sp. z o. o., 

Budownictwo Spółka 

Komandytowa 

ul. Marywilska 38/40 

03-228 Warszawa 

4 972 234,53 zł 

 

27,60 pkt 

10 lat 

 

20,00 pkt  

4 dokumentacje 

 

10,00 pkt 

4 inwestycje 

 

10,00pkt 

 

 

 
 

67,60  pkt 

4 

MKL-BUD Sp. z o. o. 

ul. Magazynowa 

11A/38 
02-652 Warszawa 

3 993 858,59 zł 
 

34,36 pkt  

10 lat 
 

20,00 pkt  

4 dokumentacje 
 

10,00 pkt 

4 inwestycje 
 

10,00 pkt 

 

 
74,36 pkt  

5 

ROBOKOP 

Grzegorz Leonowicz 

ul. Dębowa 8/45 

05-822 Milanówek 

 

3 173 400,00 zł 

 
43,24 pkt  

 

 

10 lat 

 

20, 00 pkt  

4 dokumentacje 

 

10,00 pkt 

4 inwestycje 

 

10,00 pkt 

 

 

 
83,24 pkt   
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Zgodnie z powyższym, Zamawiający skierował do Wykonawcy - APPIUS Inżynieria Sp. z o. o. (adres: ul. Wolska 123B, 

05-119 Wola Aleksandra), którego oferta została najwyżej oceniona - wezwanie do złożenia dokumentów na potwierdzenie 

spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu z postępowania.  

Wykonawca nie potwierdził spełnienia warunku udziału w postępowaniu, pomimo dwukrotnego wezwania. 

W związku z powyższym Wykonawca został wykluczony z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Pzp.  

Zgodnie z 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.   

 

Z uwagi na powyższe i fakt, że ceny wszystkich pozostałych złożonych ofert przewyższają kwotę, którą Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie tego zadania - 2 510 289,81 zł (brutto), a Zamawiający nie mógł dokonać 

zwiększenia środków na ten cel, wobec powyższego Zamawiający uznał za bezcelowe wzywanie kolejnego Wykonawcy 

do złożenia dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu 

z postępowania. Powyższe potwierdza orzeczenie  KIO 391/18 z dnia 13 marca 2018 r. 

 
2. UZASADNIENIE PRAWNE 

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 

ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, jednocześnie Zamawiający nie mógł zwiększyć kwoty którą zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie tego zadania.  

 

3. Zamawiający informuje również, że w trakcie prowadzonego postępowania odrzucił ofertę Wykonawcy: 

Warszawskie Przedsiębiorstwo MOSTY Sp. z o. o., Budownictwo Spółka Komandytowa. 

Wykonawca nie wyraził zgody na przedłużenie  terminu związania ofertą z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności 

wadium na przedłużony okres związania ofertą. 

Na okoliczność powyższego Zamawiający działając na mocy  art. 89 ust. 1 pkt 7a  ustawy Pzp zobligowany był odrzucić 

ofertę Wykonawcy. 

 

 

 
Zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Urząd Miasta Milanówka. 

                   

 

 

 
                z up. Burmistrza Miasta Milanówka  

           /-/ 

    Ryszard Raban 

    Zastępca Burmistrza 

 

 

 

 

 

 

 

 
    

 
 0051/204/20 od dnia 21.08.2020 roku  do dnia 28.08.2020 roku 


