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ZAWIADOMIENIE
o odrzuceniu oferĘ i unieważnieniu postępowania

DoĘczy: wyboru Wykonawcy na wykonanie zadaniapn:
"Przeciwdziałanie społecznym skutkom COVID_l9 poprzez zapewnienie miejsca do
aktYwnej rehabilitacji ruchowej - wybudowanie placów zabaw w miejscowościach
Jastrzębie, Gutowo i Radoszki w celu poprawy kondycji ftzyczneji psychicznej u dzieci,,

Gmina Bartniczka działając zgodnie z art. 253 ust, 2 ustawy z dnia 11 września 20l9r, prawo
zamówień publicznych (Dz. U, z202I poz.II29 zpóźn, zm.) informuje:

1.Informacja o odrzuceniu oferty

Uzasadnienie prawne

Na Podstawię art, 226 ust. 1 pkt 5 i t4 ustawy Prawo zamówień publicznych _ treśó ofeĘ jest
niezgodna z warunkami zamówienia, a także oferent wniósł wadium w sposób nieprawidłowy -
zamavłiającY odrzuca ofertę nr l - INWESTYCJA Adam Humienny; Grabowiec ul, Dębowa 2 87-
162Lubicz

uzasadnienie
WYkonawca INWESTYCJA Adam Humienny Grabowiec ul. Dębowa 2 87-162 Lubicz ńozyłofertę
wskazując cenę jedną, łączną na wszystkie części zamówienia bęz wskazania ceny dla części 1 -
budowa Placu zaba-w w miejscowości Jashzębie, bez wskazania ceny dla części 2 _ budowa placu
zaba'w w miejscowoŚci Gutowo i bez wskazania ceny dla części 3 - budowa placu zaba^w w
miejscowoŚci Radoszki.Po ńożeniu ofert opisanych błędów nie można było naprawió.
W PrzedmiotowYm PostęPowanhl zamawiający skorzystał z zapisów art. 9l ustawy pzp mówiącego ,
Że zamawiającY może udzięliĆ zamówienia w częściach, z których kńda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania o udzielenia zamówienia lub dopuścić możliwośó składania ofert
częŚciowYch w ramach jednego postępowania o udzielenie zamówienia, określ ając zakres i przedmiot
częŚci lub wskazując cZł ofertę można składać w odniesieniu do jednej, kilku lub wszystkich części
zamówienia. UstęP 2 cYtowanego aĘkufu stanowi, że zamawiający wskazuje w dokumentach
zamówienia PowodY niędokonania podziŃu zamówięnia na części, co oznacza, że zamawiający
Powinien Przeana|izowaó możliwośó podziŃu zadania na części aby umożliwió udział w
PostęPowaniu maks5rmalnej licznie wykonawców i wyjaśnić dlaczego uznń, że zamówienia nie
udziela w częŚciach, Co prawda wzór ofeĘ wskazywał na możliwo śó ńożenia jej na częśó
zamówienia lub całoŚĆ (co należało interpretowaó m.in. jako możliwość złożęnia jednej oferty na
wszYstkie trzY częŚci zamówienia lub maksymalnie trzech odrębnych ofert) to do oceny ofert, wobec
bezsPornego doPuszczenia składania ofert częściowych, niezbędne było określenie ceny na każda
częŚÓ zamowienia. Brak w tym zakresie zmusza zamawiającego do odrzucenia ofeĘ jako niezgodnej
z warunkami zamówienia. Ponadto wykonawca nieprawidłowo zinterpretował zapisy dotyczące
złoŻenia wadium. Zapisy art. 97 ust. 3 stanowi, że jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofeń
częŚciowYch lub udziela zamówienia w częściach, określa kwotę wadium dlakażdej z części. Zatęm
kwota wadium okreŚlona w SWZ doĘcz7Ąa każdej części zamówięnia, a nie całości, choó naleĘ
przyznaó, że zapis w SWZ mógł byó bardziej precyzyjny.



wykonawcy różnie zinterpretowali zapisy swz dotyczące ptzedmiotu zamówienia. Ta okolicznośćsPrawiłą Że oferta ńoŻona Ptzez ftrmę INWESTYCJA Adam Humienny Grabowiec ul. Dębowa 2870162 Lubicz jest ofertą niePorównywalną z drugą ofertą i musi zostać uzrlana za niezgodną zwarunkami zamówięnia okreŚlonYmi w SWZ i ogłoszeniu o zamówieniu wskazują cymi poszczególne
części zamówienia.

2. Informacja o unieważnieniu postępowania

Gmina Bartniczka dziŃając zgodnie zart.260 ustawy zdnia 11 września 2019t.prawo zamowień
PublicznYch (Dz,U, z 202l Poz. II29 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o
udzielęnie zamówienia Prowadzonego w trybie podstawowy pn, "Przeciwdziałanie społecznym
skutkom COVID-l9 PoPrzez zapewnienie miejsca do aktywnej rehabilitacji ruchowej _
wYbudowanie Placów zabaw w miejscowościach Jastrzębie, Gutowo i Radoszki w celu
poprawy kondycji fizycznej i psychicznej u dzieci''

Uzasadnienie prawne
ZamawiającY uniewaŻnił postępowanie na podstawie art,255 pkt 3 ustawy pzp - cena lub kosźnajkorzYstniejszej ofeĘ lub ofęrta z nĄniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza
PtzeznaczYĆ na sfinansowanie zamówienia, chyba, że zamawiający może nviększyótę kwotę do ceny
lub kosau najkorzystniejszej ofeĘ.

Uzasadnienie faĘczne
W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie. ti. 6.07,2022r. do godziny 10:00 zŁożonę
zostaĘ oferty następujących wykonawców:
1.INWESTYCJA Adam Humienny Grabowiec ul,
dębowa 2 81,162 Lubicz, która po analiziepodlega odrzuceniu
2. ATUT Tomasz Skiba ul. Lęśmiana 5 62-050 Mosina
Ofęrta o kryteriach :

- cena - cześć 1 - i21800,00 zł
- część2 - 116800,00zł
- częśó 3 - 1ll800,00 ń-ofęrta nie podlegająca odrzuceniu.

WartoŚĆ Przedmiotowego zadania została ustalona w dniu 27,04.2022r. na podstawie wartości
kosztorysów inwestorskich stanowiących element dokumentacji projektowej zatwi erdzonej przez
Starostwo Powiatowe w Brodnicy, sporządzonej dla tego zadania. Zamiarem zama.wiającego jest
budowa trzech Placów zabaw - w miejscowościach }astrzębie, Gutowo i Radoszki. Wartości
PoszczególnYch częŚci zostĘ ujawnione w Biuletynie Zamówień publiczrych w ogłoszeniu ozamówieniu. Są to wartości:
1.placzabawwmiejscowościJastrzębie -62716,66ń-(netto),7714l,63(brutto)
2. plac zabaw w miejscowości Gutowo -'61306,87 ń - (netto),75407,45 (brutto)
3. plac zabaw w miejscowości Radoszki - 61000,37 zł - (nettro) 75030,46(brutto)
W czasie ana|izY ńożonej oferty firmy ATUT Tomasz Skiba ul. Leśmiana 5 62_050 Mosina
zamawiającY uznŃ, że wartośó ofeĄ z poszazęgólnych zadań znacząao ptzewyższa kwotę
Przeznaczonąna całe zadanie,jak i na poszczególne części, Co prawda zamawiiiący ptzy otwarciu
ofert Podał jedYnie łączną kwotę jaką zamierza przemlaczyó na sfinansowanie zamówie nia bez
wskazania kwot PtzeznaczonYch na poszczęgólne części zamówienia , jednakże ta lorota stanowi
zsumowanie PowYŻej okreŚlonYch kwot na poszczególne części wynikających z dokumentów
będącYch w Posiadaniu zamawiającego i istniejących bezspornie przed czynnością otwarcia ofert.
Ponadto kwotY te maja swoje odzwierciedlenie w dokumencie w postaci uchwĄ budżetowej



zamawiającego, W §łn stanie rzęcz! Pomimo błędu zamawiającego na etapie otwarcia ofert naleĘPrZYjąÓ' Żę cęna na kużd,ą z części zamówienia przekracza kwotę, którą zamawiający zamieruaprzeznac4l ć na sfinansowanie zamówienia.
Stosownie do art, 255 Pkt 3 uslawy Pzp zamawiającyunieważnia postępowanie o udzieleniezamówienia' jeżeli cena lub kosż najkorą'stniejszej 

"f;ó lub oferta z najniższą ceną ptzewyższakwotę, którą zamawiający zamięrza przeznaczyó na sfinansowanie iamówienia , chyba, żezamawiĘącY moŻe zwiększYÓ tę kwotę do ceny lut kosztu najkorzystniejszej ofeĘ. Celem takiegouregulowania jest ochrona zamawiającego przedroszczeniem o zawarcieumowy w prązpadku brakuŚrodków finansowYch, Co do zasadY Przesłankę uniewaznienia postępowania na podstawie art.255Pkt 3 ustawY PzP odnieŚÓ naleĘ do kwoĘ jakązamawiający zamierzaprzeznaczyćna sfinansowanie

;ffiffi':#stęPnionej 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania bezpośrednio przed

ZamawiającY udostęPniłPrzedotwarciem ofert inform ację, żena sfinansow anie zamówienia zamiętzaprzeznacryć kwotę 227579,54 ń.
DecYzja o zrviększeniu tej kwoł jest oparta na swobodnym uznaniu zamawiającego. Wyrażenie"może nviększyó tę kwotę do ceny lub kosztu najkorąlstn;jil;;,iZ'urłi'rnerpretowaó jakouprawnienia zamawiającego i to do jego decyzji-naleĘ kwestia możliwości łiękr""oiu środkówfinansowYch na danY cel Zatem zamiwiającyni" ,nu ouowi|zku poszukiwania dodatkowych środkówfinansowYch na sfinansowanie zamówienia ponad kwotę, którą zamierza przeznaczyó nasfinansowanie zamówienia (komentarz do Prawa zamówień publicznych Urzędu ZamówieńPUblicznych). rvvlrvarJwrr \-

W PrzYPadku gdY najkorzYstniejsza oferta przewyższakwotę, jaka zamawiający zamierzaprzeznaczyóna sfinansowanie zamówięnia, Postępowanie uniewazria się bez przeprowadzania wyborunajkorzYstniejszej ofer$, W takiej sytuacji ceny lub kośzry określone we ńożonej ofercie nięmieszczą się w limicie ustalonYm Przęz zamawiającego. Mając nauwadzeracjonalnoś ó, przesłankatazakłada uniewaznienie PostęPowaniabez konieczności uaónia i oceny or.ri * celu wyboru ofertynajkorzYstniejszej, w sluacji gdy od począt!<llwiadomo, że cenaofeĘ nie zmieści się w ustalonymlimicie' a zamawiającY tego limitu nię zmieni. Sformułowanie przepisu - ,,zamawiający unieważnia,,_Prowadzi do wniosku, Że ustawowY PrZYmus unieważnieniu portęporun iazachodzi odrazll,gdy tylkookaze się, Że zachodzi jedna zdwóch alternatywnych przesłan ek, a zamawiający nie może lub nie chcemviększyó kwoty pokrycia finansowego.
W danym postępowaniu cena oferty przevlyższa odpowiednio
-częśćI-o44658,37ń
-częśó2 -o41392,55ń
,część3 -o36769,54zł
kwotę którą zamawiający zamierza przeznaczyóna sfinansowanie zamówienia.
ZamawiającY Podejmując decYzję o braku możliwości zrviększenia k*oty, lłótą zamierza przeznac,lćna sfinansowanie zamówienia do ceny ofeĘ najkorzystniejszej brał pod uwagę celowość iefekłwnoŚĆ gosPodarowania Środkami publiczn;ymi."rrueiis art.255pkt 3 ustawy pzp nie nakazujezamawiającemu dokonywaó prób zrviększenia kwoty którą mógłb y przemacrylc na sfinansowaniezamówięnia, WProst Przeciwnie - koniec tego przepis u w wyrażeniu ,,chyba, że zarnawiający możeztviększYĆ tę kwotę do ceny najkorąystnĘszej or..ry" ńi*i o wyjątku, którego nie możnainterPretowaó rczszeruająco, ń do ustanawiania regtlĘ, że w kużdym przypadku zamawiający

ilX#:n"l?j:fr:T:rilóbę 
zwięks zenia kwoĘ, ńri zamawiający ,i^ići,u przeznacąló na

Jak czlĄamY w wYroku z dnia 12.11.2015t Krajowej Izby odwoławczej (Sygn. Akt KIo 2347/15 )
"PrzePis w obecnYm brzmieniu rwalnia ,i^u*iuią"Ćgo z obowięku dokonywania wyborunajkorzYstniejszej oferfY w sYtuacji gdy zav,tarcie umow| w sprawie zamówięniapublicznego jestnięmożliwe z powodu braku środków najej sfinansowani"i'



Zgodnie z orzecznictwem KIO nie ma obowiązku zwiększenia kwoty przeanaczonej na sfinansowanie
konketnego zadania tak, aby obowiązkowo dokonaó wyboru. Możliwość zwiększenia budżetu
warunkowana jest z PewnoŚcią wieloma czynnikami, a wykonawca nie ma prawnych możliwości
domagaó się nviększenia budżetu, ponieważ takie zachowanie w pewnych przypadkach mogłoby
naraziÓ zamawiającego na zarzuĘ niegospodamego zarządzania środkami publiczrymi (wyrok KIo z
dnia24 maja20l2 sygn. akt KIo 964/12 - wl,rok aktualny w bieżącym stanie prawnym).
Ponadto zamawiający podejmując decyĄę o braku możliwości zwiększenia kwoty, l<tórą zamierza
PrzeznaczYÓ na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej ofeĘ brał pod uwagę celowośó
i ęfektywnoŚÓ gospodarowania Środkami publicznymi. Zgodnie z art. 44 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia11
sierPnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki publiczne powinny byó dokonywanie w sposób
celowy i oszczędny. W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok z dnia 22,0L1019r. sygn. akt.
KIO 2608/18 - wyrok aktualny w bieżącym stanie prawnym) to zamawiający ma prawo a wtęcz
obowiązek Podejmowania decyzji w zakresie czy zł,liększenie środków ptzeznaczonychnarcalizację
zamówienia jest uzasadnione pod względem celowości i efekłwności gospodarowania środkami
PublicznYmi. Decyzję zamawiający podejmuje w określonych warunkach zaistniŃych w konkretnym
postępowaniu o udzielenie zamówienia i w granicach możliwości finansowaniazadania.
W Świętle powyższego nie powinno budzić wątpliwości unieważnienie postępowaniabez wyboru
najkorzYstniejszej oferty, w syluacji gdy cena ofert przewyższa kwotę, ktorą zarnawiający zamierza
przeznaczy ó na sfinansowanie zamówienia.


