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Egz. nr ...... 

Malbork, dnia 13 październik 2020r. 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 
(strona internetowa Zamawiającego) 

 

Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.110.2020 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  

Nazwa zadania: Zakup narzędzi ręcznych, pneumatycznych, elektrycznych i części 

zapasowych do nich, drabinek-podestów obsługowych do statków powietrznych oraz 

wyposażenia warsztatowego dla 22. BLT w Malborku oraz jednostek będących na 

zaopatrzeniu. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA – część 3 

 

Szanowni Państwo,  

 

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

o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku                

z art. 146 ust.6 Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, wynikającą z dokonania przez zamawiającego czynności z naruszeniem                           

art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne: W toku prowadzonego postępowania zostały ujawnione 

nieprawidłowości, które nadkładają na Zamawiającego obowiązek dokonania zmiany opisu 

przedmiotu zamówienia. Zamiany te wynikają z wadliwego opisania przedmiotu zamówienia,  

w którym nie uwzględniono wymaganych i koniecznych parametrów technicznych 

urządzenia, wystąpiła zatem konieczność istotnego zmodyfikowania przedmiotu zamówienia 

tak, aby w pełni zabezpieczony był interes Zamawiającego. Powstałe okoliczności rzutują na 

celowość dalszego prowadzenia postępowania w obecnym kształcie, a dokonanie zmiany 

opisu przedmiotu zamówienia nie jest możliwe z uwagi na wykonaną czynności otwarcia 

ofert. Zgodnie  z treścią wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z dnia 28 kwietnia 2006 r., 

II CA 218/06, „ ... wprowadzanie zmian w SIWZ dopiero po upływie terminu składania ofert 

stanowi rażące naruszenie Pzp i narusza warunki udziału wykonawców w postępowaniu                        

o zamówienie publiczne."  

W niniejszej sprawie znajduje również zastosowanie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej                    

z dnia 2 czerwca 2010 r. (sygn. akt KIO/982/2010) z którego wynika, iż błędny opis 

przedmiotu zamówienia, który ma wpływ na wynik postępowania powinien prowadzić do 

jego unieważnienia. Tym samym spełniona zostaje przesłanka, o której mowa w art. 146                  
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ust. 6 Pzp, która wskazuje, że do unieważnienia umowy dochodzi w przypadku dokonania 

przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem 

przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.  

Każdy z potencjalnych Wykonawców powinien pozyskać informacje o istotnym znaczeniu 

dla przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementów, każdy z potencjalnych 

Wykonawców powinien być równo traktowany.  

Zamawiający dokonał nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia w poz. 9 formularza 

cenowego - załącznika do SIWZ (tj. Wózek narzędziowy JONNESWAY C7DW5 wraz                          

z wyposażeniem), poprzez nieprecyzyjne wyszczególnienie parametrów technicznych jakie 

urządzenie istotnie powinno posiadać, pozostawiając dowolność interpretacji Wykonawcy. 

Wskazany wózek narzędziowy wraz z wyposażeniem przy dopuszczeniu możliwości 

składania produktów równoważnych powinien być dookreślony szczegółowo chociażby                     

w ilości wyposażenia tj. 125 elementów, 264 elementy, 379 elementów. Powyższe 

niedoprecyzowanie ilości wyposażenia spowodowało, że zostały złożone przez Wykonawców 

nieporównywalne oferty (do takich wniosków prowadzi analiza formularzy cenowych                          

w złożonych ofertach i rozbieżność oferowanych cen w tych pozycjach, które ukształtowały 

się od 2.829,00 zł do 8.268,00 zł za 1 sztukę). 

Wskazany opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie 

prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. 

Zamawiający nieumyślnie pozostawił dowolność interpretacji. Brak możliwości wyboru 

oferty najkorzystniejszej jest niemożliwą do usunięcia wadą na tym etapie postępowania. Nie 

jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonywanie zmian w opisie przedmiotu 

zamówienia. W takim przypadku Zamawiający co najwyżej może rozważać unieważnienie 

postępowania jak to wynika z przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp jak i z ugruntowanego 

orzecznictwa (wyrok KIO z dnia 20 czerwca 2012 r., sygn. akt: KIO 1184/12 oraz wyrok KIO 

z dnia 18.04 2013r. sygn. akt KIO 532/13). Z punktu widzenia wykładni celowościowej                   

art. 93 ust.1 pkt. 7 należy dopuścić również możliwość unieważnienia postępowania                          

z przyczyn leżących po stronie zamawiającego także w sytuacjach nieuwzględnionych                            

w art. 146 ust. 1 pzp. Mając na uwadze powyższe, Zamawiający podjął decyzję                               

o unieważnieniu przedmiotowego postępowania, w oparciu o powołaną na wstępie podstawę 

prawną. Dodatkowo Zamawiający po usunięciu niezamierzonego błędu polegającego na 

niedokładnym opisie przedmiotu zamówienia oraz poprawieniu SIWZ ponownie ogłosi 

postępowanie na zakup narzędzi.  

 

W prowadzonym postępowaniu złożono oferty: 

Część nr 3 Dostawa narzędzi ręcznych, pneumatycznych, elektrycznych                     

i części zapasowych do nich – zestaw 3*- Sekcja Infrastruktury 
Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 
zamówienia   16.799,97 zł  
Numer oferty, nazwa wykonawcy  Wartości brutto oferty                        

w zł 

Termin dostawy 

Oferta nr 1 

  
GM TRADE s.c.  

Grzegorz Surman, Monika Fornalczyk 

ul. Klonowa 2, Klępina 

66-010 NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI 

 

24.287,62 7 dni 

Oferta nr 2 

 

13p Sp. z o.o. 

Międzyleska 2-4 

50-514 WROCŁAW 23.806,65 21 dni 



Strona 3 z 3 

 

Oferta nr 3 

 

Zakład Usługowo Handlowy MAXMED 

Marcin Murzyn 

ul. Pomorska 49 

84-252 ORLE 

 

22.073,58 14 dni 

Oferta nr 4 

  
Przedsiębiorstwo LEDBI s.c. 

Grzegorz Ledzion, Alessandro Rispoli 

ul. Pucka 28 

81-036 GDYNIA 

 

16.979,00 7 dni 

Oferta nr 5 NEWTOOL Sp. z o.o. 

ul. Chrzanowskiego 36B 

80-278 GDAŃSK 18.198,00 21 dni 

Oferta nr 6 TECHBUD-HANDEL 

Karolina Kozera-McWilliam 

Al. Poznańska 70 

64-920 PIŁA 

 

18.065,00 21 dni 

Oferta nr 7 IMD Dostawy Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Sokolnicza 5/2 

53-676 WROCŁAW 19.311,00 14 dni 

Oferta nr 8 BALT SYSTEM 

Karolina Bodnar 

ul. Gronostajowa 4 

80-175 GDAŃSK 

 

16.946,50 7 dni 

Oferta nr 11 Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna 

GALIK Adam Galiński 

ul. Dybowskiego 15/18 

83-000 PRUSZCZ GDAŃSKI 

 

16.376,23 21 dni 

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 nie przysługuje odwołanie określone w Dziale VI 

Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej".  

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. 
 

             Z poważaniem      

     

      ZASTĘPCA DOWÓDCY 

                                                                          22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO      
                                                                     /-/ ppłk Jerzy GOLENIOWSKI 

Wykonano w 1 egz..: 

Egz. Nr 1 – ad acta 

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

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 


