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Egz. nr ...... 

Malbork, dnia 30 września 2020 r. 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 
(strona internetowa Zamawiającego) 

 

Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.111.2020 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego 

Nazwa zadania: „Usunięcie nieszczelności sieci kanalizacyjnej węzłów sanitarnych I i II 

piętra w budynku nr 13/ sztab/ w kompleksie wojskowym przy ul. 17 marca 20, w  22. BLT 

Malbork.” 
 

ZAWIADOMIENIE 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

1. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający 

informuje o unieważnieniu przedmiotowego 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 kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć  

na realizację zamówienia o kwotę 16.486,66 zł brutto co stanowi 42,81 %  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 

 

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

Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".  
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Zgodnie z brzmieniem art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca 

może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o: 

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego                                  

w niniejszym postępowaniu, lub   

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, 

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 

2. W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty: 

 
Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 

zamówienia   38.513,34 zł  

Numer oferty, nazwa wykonawcy  Wartości brutto 

oferty w zł 

 

Termin udzielonej 

gwarancji                     

i rękojmi w latach 
Oferta 
nr 1 

  

Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe BUD-EKO 

Jolanta Schreiber 

ul. Mieszka I 1/20 

82-500 KWIDZYN 

55.000,00 5 lat 

 

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

informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone oferty. 
  

 

      

 

 
                                                                                                                    Z poważaniem 

 

        ZASTĘPCA DOWÓDCY 

  22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

                                                                                   /-/ ppłk. dypl. Jerzy GOLENIOWSKI 

                                                                                        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykonano w 1 egz.: 

Egz. Nr 1 – ad acta  

Wykonał: I. Szmigiel  ( tel. 261 536 747) 

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 

 


