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Oznaczenie sprawy: I.272.3.2022                                                         Mińsk Mazowiecki, 15 lipca 2022 r. 
 
Zamawiający: 
Powiat Miński 
ul. T. Kościuszki 3 
05 – 300 Mińsk Mazowiecki                                                                               
 

 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 
 

Zamawiający, działając zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej w skrócie Pzp, informuje o unieważnieniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 
negocjacji p.n.: 

„STRATEGICZNA ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY SPORTOWO – EDUKACYJNEJ W POWIECIE MIŃSKIM” 

w podziale na: 

ZADANIE I - Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim 
polegająca na budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku 
Mazowieckim, 
 
ZADANIE II – Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim 
polegająca na rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
W prowadzonym postępowaniu Zamawiający, zgodnie z wymogiem prawnym określonym                                           
w art. 222 ust. 4 ustawy Pzp udostępnił na stronie internetowej  prowadzonego postępowania informację 
o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla przyjętych w postępowaniu części 
zamówienia opiewającą na łączną kwotę wynoszącą brutto 18.000.000,00 zł.                          
Na przedmiotową kwotę składał się wkład własny Powiatu Mińskiego w wysokości 1.800.000,00 zł 
brutto oraz kwota 16.200.000,00 zł brutto dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych dla obydwu Zadań łącznie, przy założeniu, że na poszczególne części 
zostanie przeznaczona kwota ze środków własnych Zamawiającego w wysokości:  

ZADANIE I 
Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na 
budowie hali sportowej w Zespole Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie w Mińsku Mazowieckim                                              
- 1 421,464,00 zł brutto, 

ZADANIE II 
Strategiczna rozbudowa infrastruktury sportowo – edukacyjnej w Powiecie Mińskim polegająca na 
rozbudowie obiektu Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim - 378 536,00 zł brutto. 
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W wyniku ogłoszonego postępowania, w wyznaczonym terminie zostały złożone oferty od następujących 
Wykonawców:   
 
I.AKPOL INWESTYCJE Sp z o.o., ul. Świętokrzyska 5, 05-300 Mińsk Mazowiecki z nw. cenami: 

1. Zadanie I: 18 981 360,00  zł brutto  

2. Zadanie II: 8 792 040,00 zł brutto  

II.REMEX, Ul. Juliana Grobelnego 2, 05-300 Mińsk Mazowiecki z nw. cenami: 

1. Zadanie I: 17 287 000,00 zł brutto 

2. Zadanie II: 6 700 000,00 zł brutto 

III. JL Sp z o.o., Plac Tadeusza Kościuszki 1, 18-400 Łomża z nw. cenami: 

1. Zadanie I: 19 065 000,00 zł brutto 

2. Zadanie II:                

Z uwagi na fakt, że wartość najkorzystniejszych ofert złożonych w niniejszym postępowaniu dla ww. zadań 
znacząco przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, postępowanie podlega unieważnieniu. 
 
 
Uzasadnienie prawne:  
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, ponieważ  cena lub koszt 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  
Zamawiający nie znalazł w swoim budżecie dodatkowych środków w łącznej wysokości 5 987 000,00 zł 
brutto tj. do wartości ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty dla ww. zadań.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


		2022-07-15T08:21:05+0000
	Antoni Tarczyński; Powiat Miński




