
 

 

Znak sprawy: 19/PN/2021     Warszawa, 14.05.2021r. 

Wykonawcy uczestniczący 
w postępowaniu nr 19/PN/2021 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 19/PN/2021 prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest  „Budowa automatycznych toalet 
miejskich na terenie m.st. Warszawy”. 

Zawiadomienie  
o unieważnieniu postępowania  

Działając w imieniu Zamawiającego zawiadamiam o unieważnieniu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, pn. „Budowa automatycznych toalet miejskich 
na terenie m.st. Warszawy” na podstawie art. 255 pkt. 3 ustawy z 11 września 2019 r. – 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą 
Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowania 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 przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie złożone zostały dwie oferty. 

1. Oferta Wykonawcy HAMSTER POLSKA sp. z o.o., ul. Pod Hałdą 27B, 44-206 Rybnik. 

Zamawiający podczas badania oferty na podstawie art. 224 ust. 1 ustawy Pzp wzywał 
pismem znak ZZW.DZP.260.27.2021.MMY z dnia 05.05.2021 r. Wykonawcę do udzielenia 
wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty, która wydawała 
się być rażąco niską. Wykonawca z wyznaczonym terminie nie udzielił wyjaśnień. 

Zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt. 8 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę 
lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Wobec powyższego oferta Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnienia w tym złożenia 
dowodów, dotyczących wyliczenia ceny oferty, która wydawała się być rażąco niską 
podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. 

Pozostała oferta niepodlegająca odrzuceniu znacznie przewyższa kwotę, 
jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zaś Zamawiający 
nie może zwiększyć ww. kwoty do ceny oferty najkorzystniejszej. Mając powyższe 
na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania 
na ww. podstawie prawnej.  

Pouczenie: 
Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej 
na zasadach  przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590). 
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