Warszawa, 10 sierpnia 2017 r.

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa budynku
magazynowego z termomodernizacją położonego w Zielonce przy ul. 11 listopada 2”
Poniżej przedstawiam nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty:
Numer
oferty
1

2

Siedziba/Miejsce zamieszkania/ Adres
Wykonawcy

Nazwa / Imię i nazwisko wykonawcy
Konsorcjum:
OPOL-SKA Sp. z o.o. Sp. K. (Lider Konsorcjum)
DAN BUD Damian Łuczyk (Partner Konsorcjum)
Konsorcjum:
„ROTON” Sp. z o.o. (Reprezentant Konsorcjum)
„REGENTIM” Sp. z o.o. (Partner Konsorcjum)

Cena oferty
(brutto w PLN)

ul. Wygonowa 81/13, 45-402 Opole
Szumsko 63, 26-035 Raków

1 629 750,00

ul. Sarmacka 7J/8, 02-972 Warszawa
ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa

1 320 000,00

4. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej jako ustawa Pzp) – zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć
tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu cena oferty z najniższą ceną złożonej przez Konsorcjum
Wykonawców pn.: „ROTON” Sp. z o.o. (Reprezentant Konsorcjum) oraz „REGENTIM” Sp. z o.o.
(Partner Konsorcjum) wynosi 1 320 000,00 zł brutto.
Jednocześnie zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 1 074 756,67 zł
brutto
Zamawiający wypełniając dyspozycję art. 86 ust. 3 oraz ust. 5 ustawy Pzp bezpośrednio przed
otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz
niezwłocznie zamieścił informację z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej.
Jednocześnie zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp – 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.
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