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AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
tel. 261 658 222, 261 658 110; fax. 261 568 425

Numer ewidencyjny: 505/2019/Wew
Numer sprawy: DZP.263.21.2019.DS

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
pt.:
WYKONANIE PRZYŁĄCZY DO AGREGATÓW PRĄDOTWÓRCZYCH
nr sprawy WNP/302/PN/2019

1. Zamawiający:
Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, faks: 261-658 425.
2. Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp –
cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie:
W prowadzonym postępowaniu oferta z najniższą ceną, z uwagi na rażąco niską cenę,
została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Cena drugiej w kolejności
oferty, uznanej za najkorzystniejszą, wynosi 174.598,50 zł brutto i przekracza kwotę, jaką
Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia, o wartość 54.286,97 zł. Zamawiający
w ogłoszeniu o zamówieniu podał szacunkową wartość zamówienia w kwocie 97 814,25 zł
netto (co daje wartość 120.311,53 zł brutto) i w ocenie Zamawiającego wartość zamówienia
odpowiada zakresowi rzeczowemu przedmiotu zamówienia. Znaczące rozbieżności
pomiędzy cenami dwóch złożonych ofert mogą wskazywać na niejednoznaczny lub budzący
wątpliwości opis przedmiot zamówienia, jednakże Wykonawcy nie zwracali się w toku
postępowania o wyjaśnienie treści siwz, zatem powyższe jest jedynie przypuszczeniem
Zamawiającego. Cena oferty najkorzystniejszej jest o blisko 120.000 zł wyższa od ceny
najtańszej oferty, przewyższa również kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia o kwotę wskazaną na wstępie uzasadnienia. Rozbieżności
cenowe pomiędzy ofertami, jak również w odniesieniu do szacunkowej wartości
zamówienia powiększonej o vat, nie wynikają z oczywistych okoliczności, dlatego też
Zamawiający z ostrożności nie może zwiększyć środków finansowych do ceny oferty

najkorzystniejszej, co skutkuje unieważnieniem postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt
4 ustawy Pzp.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub mieli
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w wyniku
naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki ochrony prawnej
określone w dziale VI Ustawy Pzp.
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