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22 Baza Lotnictwa Taktycznego: Przygotowanie urządzeń kotłowni w ramach przygotowania
systemów grzewczych do sezonu 2020-2021 na lotnisku wojskowym w Królewie Malborskim i

Pruszczu Gdańskim, administrowanych przez 22. BLT w Malborku

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 576501-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 540160010-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
22 Baza Lotnictwa Taktycznego, Krajowy numer identyfikacyjny 19247126500000, ul. 17
Marca  20, 82-200  Malbork, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 261 536 713, 261 536 216,,
e-mail 22blt.przetargi@ron.mil.pl, faks 261 536 275.
Adres strony internetowej (url): www.22blot.wp.mil.pl

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Jednostka wojskowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przygotowanie urządzeń kotłowni w ramach przygotowania systemów grzewczych do sezonu
2020-2021 na lotnisku wojskowym w Królewie Malborskim i Pruszczu Gdańskim,
administrowanych przez 22. BLT w Malborku

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):
22.BLT.SZP.2612.96.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:
Usługi

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót
budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa
innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty
budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi naprawy konserwacyjnej urządzeń kotłowni
demontaż i naprawa oraz wymiana urządzeń kotłowni oraz montaż naprawionych urządzeń
kotłowni w ramach przygotowania systemów grzewczych do sezonu 2020-2021 na lotnisku
wojskowym w Królewie Malborskim i Pruszczu Gdańskim administrowanym przez 22.BLT w
Malborku. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w obmiarze robót oraz
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dodatkowo w opisie technicznym naprawy elementów kotłowni.
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie
II.5) Główny Kod CPV: 45330000-6

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, jeżeli 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. Oferta Wykonawcy przewyższa
znacznie kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia o kwotę
91.277,56 zł brutto co stanowi 37,10 % kwoty wyjściowej. Mając na uwadze orzecznictwo KIO,
nie ma obowiązku zwiększania kwoty przeznaczonej na sfinansowanie konkretnego zadania, tak
aby obowiązkowo dokonać wyboru. Możliwość zwiększenia budżetu uwarunkowana jest z
pewnością wieloma czynnikami, a Wykonawca nie ma prawnych możliwości domagać się
zwiększenia budżetu, ponieważ takie zachowanie w pewnych przypadkach mogłoby narazić
Zamawiającego na zarzut niegospodarczego zarządzania środkami publicznym (wyrok z KIO
964/12). Zamawiający obecnie nie może zwiększyć środków finansowych do wysokości ceny
najkorzystniejszej oferty. Podkreślenia wymaga również fakt,że taka możliwość zwiększania
środków finansowych jest prawem, a nie obowiązkiem Zamawiającego. Dodatkowo zgodnie z
brzmieniem art. 44 ust. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych wydatki
publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny. Uzasadnienie prawne: art. 93
ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ
OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego
udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.
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