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Gmina Mińsk Mazowiecki 

ul. J. Chełmońskiego 14 

05-300 Mińsk Mazowiecki 

Mińsk Mazowiecki, dnia 24 listopada 2020 roku 

RI.271.1.19.2020 

ZAWIADOMIENIE  

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, zwaną 

dalej ustawą Pzp), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Ograniczenie niskiej emisji poprzez wymianę urządzeń grzewczych w Gminie Mińsk 

Mazowiecki” w podziale na części A i B. 

 

Część A  

wymiana urządzeń grzewczych na instalację na gaz płynny, 

gaz ziemny i olej opałowy 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w brzmieniu „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”. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w terminie 

przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 16.11.2020r., do godziny 11
00

, wpłynęły trzy 

oferty. W SIWZ Zamawiający wskazał kryteria oceny ofert jakimi kieruje się podczas 

dokonywania wyboru najkorzystniejszej z nich. Na podstawie przyjętych kryteriów ofertę 

ocenioną najwyżej złożył Wykonawca ASH Remigiusz Skowroński ul. Słowackiego 20a  

07-417 Ostrołęka. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę brutto 1 514 928,43 

zł. Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający 
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podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części A zamówienia  

tj. 968 627,53 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia 

objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na 

względzie uznać należy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zachodzi przesłanka 

unieważnienia postępowania.   

 

Część B  

wymiana urządzeń grzewczych na instalację na biomasę oraz kocioł elektryczny 

 

Uzasadnienie prawne: 

Art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp w brzmieniu „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”. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w terminie 

przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 16.11.2020r., do godziny 11
00

, wpłynęły trzy 

oferty. W SIWZ Zamawiający wskazał kryteria oceny ofert jakimi kieruje się podczas 

dokonywania wyboru najkorzystniejszej z nich. Na podstawie przyjętych kryteriów ofertę 

ocenioną najwyżej złożył Wykonawca ASH Remigiusz Skowroński ul. Słowackiego 20a  

07-417 Ostrołęka. Wykonawca zaoferował realizację zamówienia za cenę brutto 1 042 819,14 

zł. Na podstawie art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający 

podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie części B zamówienia  

tj. 879 447,45 zł brutto. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia 

objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe na 

względzie uznać należy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp zachodzi przesłanka 

unieważnienia postępowania .  
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