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Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o 
wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 5 225 000 euro, na zasadach 

określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”.   

Warszawa 04.08.2017 r. 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

zgodnie z art.z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) 

 
Znak sprawy: 
Tchn 27/PN-1/17 

  
Przedmiot zamówienia 

Remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynu zbiorów Biblioteki 

Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego wraz 
z dostawą wyposażenia 

1. Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych. Przedmiot zamówienia 

został podzielony na 2 części: 

 

1) Część I - remont piwnicy, parteru i pierwszego piętra budynku magazynu zbiorów 

Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa 

Mazowieckiego, 

 
2) Część II - dostawa wyposażenia do Biblioteki Publicznej m. st. Warszawy – Biblioteki 

Głównej Województwa Mazowieckiego. 

 
2.  W wyznaczonym terminie:   

1) do Części I  nie wpłynęła żadna oferta 

2) do Części II  ofertę złożył Wykonawca: Mikomax Warszawa Sp. z o.o. ul. Młynarska 

8/12, 01-194 Warszawa, z ceną realizacji 285 236,87 zł brutto i 60 miesięcznym 

terminem gwarancji na dostarczone i zainstalowane wyposażenie. 

 

W przedmiotowym postępowaniu, w wyznaczonym terminie do Części I nie wpłynęła żadna 

oferta, do Części II ofertę złożył jeden wykonawca. Cena realizacji dostawy wyposażenia 

(285 236,87 zł ) przewyższa kwotę, ktorą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację tej 

części zamówienia (123 000 zł).  

Nadto, z uwagi na funkcjonalne powiązanie obu części zamówienia (dostarczone wyposażenie 

miało być zainstalowane w wyremontowanych pomieszczeniach), wykonanie jedynie dostawy 

wyposażenia staje się w tej sytuacji bezprzedmiotowe.  

Tym samym zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania  w Części I – na podstawie art. 

93 ust. 1 pkt 1) oraz  w Części II – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4). 
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