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Unieważnienie postępowania 
 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym bez negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) - dalej: 
ustawa Pzp na zadanie pn„„Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4  w 
Mławie przy ul. Warszawskiej  44a” 
objętego dofinansowaniem z Programu  Rządowego Fundusz Polski Ład: Program 
Inwestycji Strategicznych i ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej ( FRKF) 
– Ministerstwo Sportu i Turystyki 
 

Powiat Mławski reprezentowany przez Zarząd Powiatu Mławskiego  
06 - 500 Mława, ul. Władysława  Reymonta 6, działając na podstawie art. 255 pkt. 7 
ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej 
„Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania na w/w zadanie. 
 
Podstawy prawne unieważnienia: 
Art.255 pkt.7 ustawy 
„Zamawiający unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
7) wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z 
uwzględnieniem art. 263”. 
                                                                       

Uzasadnienie 
W postepowaniu przetargowym znak sprawy zm. 272.2.2022 r., dot. postępowania 
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn. 
„Budowa Sali Gimnastycznej przy Zespole Szkół Nr 4  w Mławie przy ul. Warszawskiej  
44a”objętego dofinansowaniem z Programu  Rządowego Fundusz Polski Ład: 
Program Inwestycji Strategicznych i ze środków  Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej 
( FRKF) – Ministerstwo Sportu i Turystyki wpłynęły 2 oferty. 
Oferta 1 Rembud Sp. z o.o., ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 175,06-300 Przasnysz 
Cena  za wykonanie całości zamówienia   brutto  - 11.194.331,73zł. 

Gwarancja – rękojmia  60 m-cy 
Oferta 2 JL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Plac Tadeusza Kościuszki 1 
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18-400 Łomża 

Cena  za wykonanie całości zamówienia   brutto       - 12.980.508,09zł. 

Gwarancja – rękojmia  60 m-cy 
Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium 
oceny ofert ustalono, iż oferta  złożona przez: 
Rembud Sp. z o.o. 
Ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 175 

06-300 Przasnysz 

została wybrana na realizację zamówienia  i spełniła: 
-  wszystkie wymagania przedstawione w Ustawie z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz .U. 2021 r., poz. 1129 ze zm.)  
 - odpowiadała wszystkim wymaganiom przedstawionym w SWZ, 
została uznana za najkorzystniejszą cena – 60 pkt i gwarancja i rękojmia 
40 pkt. 
Wyznaczono termin podpisania umowy  w terminie zgodnym z art.264 ustawy Prawo 
zamówień publicznych. 
Oferent  w dniu 02.05.2022 r., powiadomił Zamawiającego, iż odstępuje od zawarcia 
i podpisania umowy na realizację przedmiotowego zadania. 
Ponadto Zamawiający w w/w postepowaniu przetargowym nie mógł uwzględnić art. 
263 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ wartość oferty Nr 2 przekracza 
kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie zadania.  
Zamawiający jest zobligowany do unieważnienia prowadzonego postępowania o 
udzielenie zamówienia w przypadku wystąpienia któregokolwiek ze zdarzeń 
enumeratywnie wymienionych w art.255 ustawy. 

 

 

                                                                                             Zamawiający: 
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