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Egz. nr ...... 

Malbork, dnia 09 września 2020r. 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 
(strona internetowa Zamawiającego) 

 

 

Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.93.2020 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  

Nazwa zadania: Zakup i dostawa sprzętu biurowego, fotograficznego, nagłośnienia 

scenicznego i RTV dla 22. BLT i jednostek będących na zaopatrzeniu. 
 

ZAWIADOMIENIE O 

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W WYNIKU POWTÓRZONYCH 

CZYNNOŚCI – CZĘŚĆ 2 

UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – CZĘŚĆ 4 

ODRZUCENIU OFERT - CZĘŚCI 2 i 4 

 

Szanowni Państwo,  

 

1. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 

 

Część 2 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie 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 z najniższą ceną podlega odrzuceniu zaś oferty następne znacznie przewyższają kwotę, 

którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia. Mając na uwadze 

orzecznictwo KIO, Zamawiający 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 
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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 

Część 4 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek  

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu,              

z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3 - na niniejszą część została złożona jedna oferta, która podlega 

odrzuceniu.  

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 
CZĘŚĆ NR 2  

Dostawa sprzętu fotograficznego dla 22. BLT i jednostek będących na zaopatrzeniu 

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na realizację zamówienia   206 844,00 zł 

Numer oferty, nazwa wykonawcy  
Wartość brutto oferty 

w zł 

Termin 

wykonania 

zamówienia 

 (dni 

kalendarzowe) 

Liczba pkt.                    

w ramach 

kryterium 

najniższa cena 

Liczba pkt.                  

w ramach                   

kryterium 

termin 

dostawy 

 

Łączna ilość 

zdobytych 

punktów 

Oferta 

nr 2 

AMPQS Sp. z o.o. 

ul. Świeradowska 47 

02-662 WARSZAWA 

 

202 630,00 14 --- --- 
oferta 

odrzucona 

Oferta 

nr 3 

MM MARKET Małgorzata Małecka 

ul. Szałwiowa 51A 

03-167 WARSZAWA 

 

236 652,00 14 --- --- --- 

Oferta 

nr 4 

Bawro Barbara Wiśniewska  

ul. Maczka 2/9 

56-400 OLEŚNICA  

 

237 869,70 14 --- --- --- 

Oferta 

nr 5 

BEA Beata Suska 

ul. Wiślana 44 

05-092 ŁOMIANKI 

 

227 357,00 14 --- --- --- 

 
CZĘŚĆ NR 4  

Dostawa sprzętu RTV dla 22. BLT i jednostek będących na zaopatrzeniu 

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na realizację zamówienia   19 470,00 zł 

Numer oferty, nazwa wykonawcy  Wartość brutto oferty w zł 

Termin wykonania 

zamówienia 

 (dni 

kalendarzowe) 

Liczba pkt.                    

w ramach 

kryterium 

najniższa cena 

Liczba pkt.                  

w ramach                   

kryterium 

termin 

dostawy 

 

Łączna ilość 

zdobytych 

punktów 

Oferta 

nr 4 

Bawro Barbara Wiśniewska  

ul. Maczka 2/9 

56-400 OLEŚNICA  

 

20 577,90 14 --- --- 
oferta 

odrzucona 

 

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały odrzucone oferty. 

 

CZĘŚĆ 2  AMPQS Sp. z o.o., ul. Świeradowska 47, 02-662 WARSZAWA 

 

CZĘŚĆ 4 - Bawro Barbara Wiśniewska, ul. Maczka 2/9, 56-400 OLEŚNICA 
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4. Działając na podstawie art. 92 ust. ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych zamawiający 

informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zastosował procedurę wynikającą                                 

z art. 24 aa ustawy (procedura odwrócona). Oznacza to, że Zamawiający najpierw dokonał 

oceny ofert, a następnie zbadał, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako 

najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.  

Wykonawcy, których oferty sklasyfikowano najwyżej nie podlegają wykluczeniu.  

 

5. Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę 

przetargową. Przypominamy również, iż stosownie do regulacji art. 93 ust. 5 Pzp, 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, 

zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia 

 

Pouczenie: Od decyzji Zamawiającego przysługuje odwołanie określone w Dziale VI Prawa 

zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia drogą 

elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono 

przesłane pisemnie. 
 

        

 

 Z poważaniem 
 

 

                              DOWÓDCA 

      22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO        

        /-/ płk pil mgr inż. Mirosław ZIMA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wykonano w 1 egz..: 

Egz. Nr 1 – ad acta,  

Wykonała: J. Narloch (tel. 261 536 713)  

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 


