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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn.: Rozbudowa istniejącej szklarni o szklarnię aklimatyzacyjną w Polskiej Akademii 

Nauk - Ogrodzie Botanicznym Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie w formule 

„zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, 

zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski”. Zamówienie współfinansowane przez Unię 

Europejską w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020, Umowa o dofinansowanie nr POIS.02.04.00-00-0006/17 (znak sprawy 12/ZP/2019FL)   

 

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tj 

Dz.U. z 2018 poz.1986 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający - Polska Akademia Nauk Ogród 

Botaniczny-CZRB w Powsinie zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa istniejącej szklarni o 

szklarnię aklimatyzacyjną w Polskiej Akademii Nauk - Ogrodzie Botanicznym Centrum Zachowania 

Różnorodności Biologicznej w Powsinie w formule „zaprojektuj i wybuduj” w ramach projektu „FlorIntegral - 

zintegrowana ochrona in situ i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie 

Polski” (znak sprawy 12/ZP/2019FL) 
 

Podstawa prawna: 
 
art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2018 poz.1986 z późn.zm.), zwanej dalej 
ustawą Pzp. Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy „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: 
 
Ceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu znacznie przekraczały kwotę, jaką Zamawiający 

przeznaczył na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny 

najkorzystniejszej oferty. W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w terminie 

składania ofert wyznaczonym przez Zamawiającego tj. do godz. 12:00 dnia 26 sierpnia 2019 r. wpłynęły 

następujące oferty:  

 

1. Venlo Sp. z o.o., ul. Zielona 87 B, 32-082 Bolechowice - kwota: 2 583 000,00 zł brutto 

2. Sorted Sp. z o.o., Chyliczki, ul. Wschodnia 27B, 05-500 Piaseczno - kwota: 2 439 090,00 zł brutto 

3. Agro-Sur Sp. z o.o. i Wspólnicy sp. Komandytowa, ul. Kościuszki 231A/1, 42-582 Rogoźnik - kwota: 

2 672 923,62 zł brutto 

 

Kwota jaką Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 1 026 277,56 zł brutto  

                                                                      

 

                   Dyrektor  
                    Paweł Kojs   


