
 
 

Siedziba główna Agencji |ul. Trzy Lipy 3 (Budynek C), 80-172 Gdańsk | tel. +48 58 500 87 60 | e-mail: sekretariat@polsa.gov.pl 
Oddział w Warszawie | ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa | tel. +48 22 380 15 50 | e-mail: sekretariat.warszawa@polsa.gov.pl 
Oddział w Rzeszowie | ul. Warszawska 18, 35-205 Rzeszów | tel. +48 516 222 695 | e-mail: michal.pilecki@polsa.gov.pl 
 

 
 
PAK/1265/2021/WAW       Warszawa, dnia 23.12.2021 r.  
 
 

Uczestnicy postępowania  
 
 
 
 
 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

na: Dostawę i instalację automatycznych zestawów teleskopowych wraz z usługą wdrożenia do 
użytkowania” (znak sprawy: BO/16/2021) – Część II. 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI II  

 
Części II – dostawa i instalacja automatycznych zestawów teleskopowych do Ameryki Południowej (Argentyny) -

VLA- wraz z usługą wdrożenia do użytkowania. 
 

Zamawiający – Polska Agencja Kosmiczna, ul Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk, działając na podstawie art. 260 
ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej 
dalej ustawą Pzp, informuje, że unieważnił przedmiotowe postępowanie w Części II na podstawie art. 255 pkt 3 
w związku art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Uzasadnienie prawne: 
art. 255 pkt 3 w związku art. 259 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia, jeżeli cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty. Jednocześnie należy wskazać, że do unieważnienia w części postępowania o udzielenie 
zamówienia, stosuje się przepisy art. 255 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
W Części II do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 10 grudnia 2021 r. do godziny 10:30 wpłynęła jedna oferta 
złożona przez Sybilla Technologies Sp. z o.o. z Bydgoszczy, ul. Toruńska 59 z ceną ofertową brutto dla Części II w 
wysokości 14 111 044 zł.  
Zamawiający zgodnie z postanowieniami zawartymi w art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych – przed 
otwarciem ofert – udostępnił na stronie prowadzonego postępowania informację o kwocie  
brutto 6 508 717,76 zł, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w Części II.  
Mając na względzie fakt, iż jedyna złożona oferta z ceną ofertową brutto 14 111 044 zł jest de facto ofertą  
z najniższą ceną w Części II w przedmiotowym postępowaniu oraz nie ma możliwości zwiększenia środków 
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finansowych do kwoty wynikającej z treści ww. oferty – koniecznym stało się unieważnienie postępowania  
w Części II. 

 
 
 
Prezes Polskiej Agencji Kosmicznej  
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