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ZP.270.26.2021 Cisna, dn. 04.08.2021r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Cisna, 

38-607 Cisna 87A,
(oznaczenie zamawiającego)

działając na podstawie przepisów art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (t. j. 2021 r., poz. 1129), informuje o unieważnieniu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa podwójnej kancelarii Leśnictwa 

Habkowce i Dołżycy”,
             (oznaczenie zamówienia)

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie przepisów art. 255 pkt  3 ustawy Pzp .
(wskazać pkt, na podstawie którego unieważnia się postępowanie)

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt 

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 lub kosztu najkorzystniejszej oferty.

UZASADNIENIE:

 

W postępowaniu, w terminie wyznaczonym na składanie ofert, wpłynęły 2 oferty 

następujących Wykonawców:

1) Oferta Nr 1 - Firma Usługowa PBA Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok. 

Cena oferty: 687 345,03 zł brutto;

2) Oferta Nr 2 - Firma Budowlana Paweł Kramarczyk, ul. Dworcowa 1/21, 38-500 

Sanok. Cena oferty: 778 032,02 zł brutto

Zamawiający odrzuca ofertę Nr 1 złożoną przez Wykonawcę Firmę Usługową PBA                       
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Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok.

Uzasadnienie prawne: art. 226 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych tj. niezgodność oferty z warunkami zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zgodnie z postanowieniem ust. 6 rozdziału 13 Specyfikacji Warunków Zamówienia 

ZP.270.26.2021 Zamawiający wymagał aby:

„Oferta musi być sporządzona zgodnie z treścią formularza „Oferta Wykonawcy” (wzór 

formularza oferty stanowi załącznik nr 1 do SWZ). Integralną część oferty stanowią 

wypełnione Kosztorysy ofertowe (wzór kosztorysów stanowi załącznik nr 2 do SWZ). Ilość 

pozycji w kosztorysie ofertowym powinna odpowiadać ilości pozycji z przedmiarów 

robót”

Wykonawca Firma Usługowa PBA Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok wraz 

z ofertą złożył kosztorysy ofertowe dotyczące branż: budowlanej, elektrycznej 

i sanitarnej. W trakcie analizy złożonego kosztorysu ofertowego – branża budowlana 

Zamawiający stwierdził, że Wykonawca - Firma Usługowa PBA Sp. z o.o., Al. Wojska 

Polskiego 74, 38-500 Sanok dodał następujące pozycje w kosztorysie:

1) 1. Budynek kancelarii - 1.1. Stan zerowy, Kod CPV: 45210000-2 po pozycji 1.1.14 

dodano pozycję:

KNR 401 105/3 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3ˇm 

i ubiciem warstwami co 15ˇcm, grunt kategorii IV –jm. m3 - ilość - 178,801- cena 

jednostkowa- 70,62; wartość -12.626,93;

2) 2. Zagospodarowanie – 2.2. Przełożenie zbiornika na nieczystości ciekłe, Kod CPV: 

45330000-9 po pozycji 2.2.8 dodano pozycję:

KNRW 202 1921/2 Montaż elementów prefabrykowanych, ściany zbiorników 

prostokątnych - analogia dostawa prefabrykowanego zbiornika na ścieki 3,9m3 

i montaż dolnej łupiny- jm. Element; -ilość 1; - cena jednostkowa: 2.132,66 - 

wartość 2.132,66;

3) 2. Zagospodarowanie – 2.2. Przełożenie zbiornika na nieczystości ciekłe,  Kod CPV: 

45330000-9  po pozycji 2.2.8 dodano pozycję:

KNRW 202 1921/4 Montaż elementów prefabrykowanych, przekrycia zbiorników 
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prostokątnych analogia montaż górnej łupiny - - jm. element; -ilość 1; - cena 

jednostkowa: 1.894,11- wartość 1.894,11

Dodanie przez Wykonawcę nowych pozycji w kosztorysach ofertowych jest nie zgodne 

z zapisami ust. 10 rozdziału 15 Specyfikacji Warunków Zamówienia tj.:

„W sporządzonych kosztorysach ofertowych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić 

wszystkie pozycje, opisane w załączonych do SWZ przedmiarach robót. Brak pozycji 

odpowiadającej treścią pozycji z załączonych przedmiarów robót spowoduje odrzucenie 

oferty jako niezgodnej z treścią SWZ. Wykonawcy nie zezwala się na dodawanie żadnych 

nowych pozycji w którejkolwiek części kosztorysów ofertowych – dodanie nowych 

pozycji w kosztorysach ofertowych w stosunku do przedmiarów robót spowoduje 

odrzucenie oferty jako niezgodnej z treścią SWZ.”

Wobec zaistniałej sytuacji Zmawiający odrzuca ofertę Nr 1 złożoną przez 

Wykonawcę Firma Usługowa PBA Sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 74, 38-500 Sanok na 

podstawie art. 226 ust 1 pkt 5 w zw. z art. 266 ustawy Pzp. Zgodnie z tym przepisem 

Zmawiający odrzuca ofertę wykonawcy, której treść jest niezgodna z warunkiem 

zamówienia.

Kolejna oferta (Oferta nr 2) złożona przez Wykonawcę - Firmę Budowlaną Paweł 

Kramarczyk, ul. Dworcowa 1/21, 38-500 Sanok opiewa na kwotę 778 032,02 zł brutto 

i przewyższa o 164 496,48 zł brutto kwotę, jaką Zamawiający przeznacza na 

sfinansowanie zamówienia. Zamawiający podał na stronie prowadzonego postępowania 

kwotę, jaką przeznacza na sfinansowanie zamówienia tj. 613 535,54 zł brutto. 

Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ nie istnieje możliwość 

zwiększenie kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający dziękuje za udział w postępowaniu.

Zamawiający informuje, że Wykonawcy, którzy ubiegali się o udzielenia zamówienia 

w niniejszym postępowaniu zostaną niezwłocznie powiadomieni o wszczęciu 

postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmującego ten 

sam przedmiot zamówienia. 
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Pouczenie

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności podjętych przez Zamawiającego 

przysługują środki ochrony prawnej, których procedury określono w ustawie Pzp – Dział 

IX „Środki ochrony prawnej” , art. 505-590.

Jan Podraza – Nadleśniczy 

Nadleśnictwa Cisna
(podpisano elektronicznie)

     ..........................................................................................................
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby upoważnionej)
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