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Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa 
Parku im. gen. J. Sowińskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja Parku 
im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie” położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy 
ulicy Elekcyjnej 17 – Etap I.   

 
 

Warszawa, dnia 10.01.2023 r.  

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie  
przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa Parku im. gen. J. Sowińskiego w ramach zadania 
inwestycyjnego pn „Modernizacja Parku im. gen. J. Sowińskiego w Warszawie” położonego w 
Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17 – Etap I.   

  
Wolskie Centrum Kultury, zwane w dalszej części Zamawiającym, na podstawie art. 260 ust 2  
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 poz. 2019 z późn. zm.) 
zwanej dalej „ustawą”, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Przebudowa Parku im. gen. J. 
Sowińskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn „Modernizacja Parku im. gen. J. Sowińskiego 
w Warszawie” położonego w Warszawie Park Sowińskiego przy ulicy Elekcyjnej 17 – Etap I.   

 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia:   
Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3 
ustawy, 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.  
  
Zamawiający, na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 7 600 000 zł 
brutto i udostępnił tę informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania  
(miniPortal oraz BIP) przed otwarciem ofert, które miało miejsce 29 grudnia 2022 r. o 
godzinie 13.00.  
  
 
 
 
 



Wpłynęły trzy oferty: 
 

Numer 
oferty 

Wykonawca  Cena/koszt  
PLN brutto 

1. EXPERT VOLTBUD Z. Koziara Sp. Jawna z 
siedzibą w Warszawie  

11 568 765 

2. HELSEN ŁUKASZ WASIELEWSKI z siedzibą w 
Warszawie 

9 800 000 

3. Q-REKBUD SP. Z O.O.  z siedzibą w Warszawie 12 025 710 

  
  
Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych nie może zwiększyć 
kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.  
  
Zamawiający, zatem 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.  
  
Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 ustawy, o wszczęciu 
kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub 
obejmuje ten sam przedmiot zamówienia niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu.  

 


