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Dotyczy: zamówienia publicznego nr AT/272-07/17 ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod nr 512050-N-2017 w dniu 18.05.2017 r. w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Wymiana instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji dla 

pomieszczeń na poddaszu budynku dydaktycznego Akademii Morskiej w Szczecinie przy 

ul. Żołnierskiej 46” 

 
 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

z dnia  29 stycznia 2004 z późniejszymi zmianami, który stanowi: „o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 

wykonawców, którzy: złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie 

terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne” - Akademia Morska  

w Szczecinie jako Zamawiający, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 
 

W wyznaczonym przez Zamawiającego terminie zostały złożone trzy oferty.  

Poniżej Zamawiający przedstawia wykaz Wykonawców biorących udział w przedmiotowym 

postępowaniu wraz z zaoferowaną ceną,  terminem gwarancji i karą umową. 
 

Oferta nr 1 

LEGAT Przedsiębiorstwo Budowlano –Usługowe Danuta i Krzysztof Cilsdorf S.C. 

71-553 Szczecin ul. J.U. Niemcewicza 13 A/3 

cena brutto: 35 309,86 zł 

gwarancja: 36 miesięcy 

kara umowna: 1,5 % 
 

Oferta nr 2 

F.H.U. SABPOL II Sebastian Lityński  74-100 Gryfino Wirów ul. Okrężna 25 A 

Cena: 82 065,60 zł 

Gwarancja: 60 miesięcy 

kara umowna: 1,5 % 
 

Oferta nr 3 

RAFARCI Rafał Obstawski  71-040 Szczecin ul. Leopolda Okulickiego 91 

Cena: 30 871,60 zł 

Gwarancja: 36 miesięcy 

kara umowna: 1,5 % 

 

Zamawiający wykluczył Wykonawcę: RAFARCI Rafał Obstawski z siedziba 71-040 Szczecin 

ul. Leopolda Okulickiego- oferta nr 3 na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy p.z.p, który 

stanowi: Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również wykonawców, którzy: 

(…) nie wnieśli wadium do upływu terminu składania ofert, na przedłużony okres związania 

ofertą lub w terminie, o którym mowa w art. 46 ust. 3, albo nie zgodzili się na przedłużenie 

okresu związania ofertą.” 



 

 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wymagał wniesienia wadium. Zgodnie  

z zapisem określonym w rozdziale XI ust. 3 SIWZ cyt: 

„3. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert, w szczególności wadium w formie 

pieniężnej winno wpłynąć na konto Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.” 

Wadium Wykonawcy wpłynęło na konto Zamawiającego po upływie terminu składania ofert. 

Kwotę zaksięgowano na koncie Akademii Morskiej w dniu 05.06.2017 o godz. 12:20 natomiast 

termin składania ofert upłynął 05.06.2017 r. o godz. 10:30. 

Biorąc powyższe pod uwagę, Wykonawca nie wniósł wadium przed upływem terminu składania 

ofert i został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 

24 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp. 

Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp, oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznaje się za 

odrzuconą. 

 

Cena najkorzystniejszej oferty, która wpłynęła przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj: 29 031,16 zł brutto (słownie: dwadzieścia 

dziewięć tysięcy trzydzieści jeden złotych 16/100). Ponadto Zamawiający nie ma możliwości 

zwiększenia tej kwoty. 

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: 

Akademia Morska w Szczecinie unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

na podstawie art. 93. ust. 1 pkt 4) ustawy - Prawo Zamówień Publicznych, który stanowi: 

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 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”. 

 


