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Egz. nr ..... 

 

 

Malbork, dnia 07 października 2020 r. 

 

 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

(strona internetowa Zamawiającego) 

 

 

 

Nr sprawy: 22.BLT.SZP.2612.110.2020 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „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 UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE  

CZĘŚCI 5 i CZĘŚCI 7  

 

 

 

1. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Prawa 

Zamówień Publicznych zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego 

postępowania. 

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.  

W związku z powyższym cena oferty nr 9 i oferty nr 3 złożonych w niniejszym postępowaniu 

przewyższa znacznie kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację 

zamówienia odpowiednio o kwotę 30.764,94 zł brutto, co stanowi 29,49% kwoty 

wyjściowej dla części nr 5 i 2.502,80 zł brutto, co stanowi 39,22% kwoty wyjściowej dla 

części nr 7. 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 
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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”. 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: 

Część nr 5 

Dostawa narzędzi ręcznych, pneumatycznych, elektrycznych i części zapasowych do 

nich – zestaw 5*- Sekcja ZLT 
Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na realizację zamówienia: 
104.320,00 zł 

Numer oferty, nazwa Wykonawcy 
Wartość oferty brutto 

 w zł 
Termin dostawy  

Oferta 

nr 9 

METALZBYT-HURT Sp. z o.o. 

ul. Bardowskiego 2 

43-300 BIELSKO-BIAŁA 

135.084,94 14 dni 

 

 

 

Część nr 7 

Dostawa słuchawek przeznaczonych do wykonywania obsług na śmigłowcach*  

- Sekcja ZLT 
Kwota brutto jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na realizację zamówienia: 
6.380,00 zł 

Numer oferty, nazwa Wykonawcy 
Wartość oferty brutto 

 w zł 

Termin udzielonej 

gwarancji i rękojmi  

Oferta 

nr 3 

MAXMED ZUH Marcin Murzyn  

ul. Pomorska 49  

84-252 ORLE 

8.882,80 2 lata 
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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,  

Wykonała: A. Ziółek (tel. 261 536 747) 

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych                   

 

 


