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Zegrze Płd., dnia 09.01.2020 r. 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania 

inwestycyjnego pn. „Remont i renowacja dachu budynku nr 18 w Wojskowym Instytucie Łączności”,  
nr sprawy ZP-24-19-DTO 

 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym zawiadamia, że w  postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót 

budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Remont i renowacja dachu budynku nr 18  

w Wojskowym Instytucie Łączności”, oznaczenie sprawy: ZP-24-19-DTO, odrzucił na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 1843) ofertę złożoną przez firmę: Usługi Remontowo-Budowlane Jarosław Grzankowski, z siedzibą  

w Makowie Mazowieckim (kod pocztowy 06-200), ul. Chopina 3 oraz unieważnił postępowanie na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. 

Uzasadnienie prawne i faktyczne: 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli: 4) 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; ”. Stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp 

Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia w wysokości 340 038,84 zł brutto.  

W prowadzonym postępowaniu zostały złożone dwie oferty przez firmy: Usługi Remontowo-Budowlane 

Jarosław Grzankowski, 06-200 Maków Mazowiecki, ul. Chopina 3, za cenę brutto: 397 725,25 zł oraz 

Konsorcjum Nortman-Gorczyca, reprezentowane przez Lidera konsorcjum – pełnomocnika konsorcjum: 

Przedsiębiorstwo Budowlane Robert Nortman, 64-115 Święciechowa, ul. Leszczyńska 54, za cenę 

brutto: 689 940,71 zł.  

Oferta złożona przez firmę Usługi Remontowo-Budowlane Jarosław Grzankowski z Makowa 

Mazowieckiego zgodnie z wykładnią art. 89 ust. 1 pkt 2 podlega odrzuceniu tj. „jej treść nie odpowiada 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (…)”. Zamawiający w Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w Rozdziale XIV wymagał obliczenia ceny oferty metodą kalkulacji 

szczegółowej, zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami kosztorysowania robót budowlanych 

oraz złożenia kosztorysu ofertowego. Wykonawca złożył wraz z ofertą kosztorys uproszczony bez 

kalkulacji szczegółowej (brak m.in. zestawienia materiałów, sprzętu). 

Druga oferta złożona przez Konsorcjum Nortman-Gorczyca przekracza wartość zamówienia jaką 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia. 

Po dokonaniu analizy możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, iż w obecnej chwili nie ma 

możliwości zwiększenia środków pierwotnie przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia do 

ceny złożonej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnił postępowanie. 


