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Warszawa, 26-05-2017 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

powyżej progów unijnych na dostawę tuszy i tonerów do urządzeń biurowych Zamawiającego (znak 
sprawy 71/ZZ/AZLZ/2016) 

 

Zawiadomienie o uchyleniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

ogłoszonego w dniu 14 kwietnia 2017r., odrzuceniu oferty wybranej jako najkorzystniejszej i 
unieważnieniu postępowania. 

 

Zamawiający, Instytut Lotnictwa, informuje o: 

1. uchyleniu wyboru najkorzystniejszej oferty z dnia 14 kwietnia 2017r. 

2. odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp oferty wybranej uprzednio jako 

najkorzystniejsza, tj. oferty Wykonawcy Ameco M.Chłostecki J.Dębkowski T. Kądziela Spółka 

Jawna, 01-100 Warszawa, ul. Stroma 24 

3. pozostałe decyzje zawarte ww. wyborze pozostają bez zmian, tj. decyzja o odrzuceniu na 

podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy pzp oferty Wykonawcy Niver Sp z o.o. Sp.k., 90-031 Łódź, ul. 

Tuwima 97   

4. unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp 

 

Uzasadnienie ad. 1: 

Zamawiający w dniu 14 kwietnia 2017r. w przedmiotowym postępowaniu dokonał wyboru jako 

najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Ameco M.Chłostecki J.Dębkowski T. Kądziela Spółka Jawna, ul. 
Stroma 24, 01-100 Warszawa. 

Z uwagi na okoliczności, opisane poniżej, jakie zaistniały po dokonaniu wyboru a przed udzieleniem 

zamówienia tj. przed podpisaniem umowy, Zamawiający uchyla wybór najkorzystniejszej oferty. 

 

Uzasadnienie ad. 2: 

Odrzucenie oferty Wykonawcy Ameco M.Chłostecki J.Dębkowski T. Kądziela Spółka Jawna, ul. Stroma 24, 
01-100 Warszawa. 

Podstawa prawna: 

Art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp 

Uzasadnienie prawne: 

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 

Uzasadnienie faktyczne 

Zamawiający, zgodnie z zapisami sekcji IV pkt 14 ust.1 specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dalej 

siwz, wymagał aby materiały eksploatacyjne (tusze i tonery) były maksymalnej wydajności. Jeśli dla danego 
modelu urządzenia istnieje materiał o zwiększonej wydajności, Wykonawca zobligowany był zaoferować 

materiał o zwiększonej wydajności. 

Wykonawca Ameco M.Chłostecki J.Dębkowski T. Kądziela Spółka Jawna w załączniku nr 1 do siwz tj. w 
wykazie urządzeń, w pozycjach nr 47 oraz 85, do urządzenia Zamawiającego: HP Laser Jet 500 m570dn 

MFP, zaproponował tonery oryginalne HP o symbolach i wydajnościach, jak poniżej: 

CE400X – 11000 stron; 

CE401A – 6000 stron; 

CE402A – 6000 stron; 

CE403A – 6000 stron. 
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Ww. tonery nie są tonerami o maksymalnej wydajności, do urządzenia HP Laser Jet 500 m570dn MFP, 

dostępnej na rynku, tj. są dostępne w nieprzerwanej sprzedaży od dnia 22 czerwca 2014 roku a więc 
dostępne w dniu upływu terminu składania ofert, materiały o zwiększonej wydajności, tj. tonery oryginalne 

HP o symbolach i wydajnościach, jak poniżej: 

CE400YC – 11700 stron; 

CE401YC – 7800 stron; 

CE402YC – 7800 stron; 

CE403YC – 7800 stron, 

co potwierdza producent tonerów firma HP, że tonerami o zwiększonej wydajności są tonery z końcówką YC 

– załącznik nr 1 oraz  załącznik nr 2 do niniejszego zawiadomienia. 

Z uwagi na zaistniałe okoliczności przesłanki do odrzucenia, Zamawiający zmuszony jest odrzucić na 
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp ofertę Wykonawcy Ameco M.Chłostecki J.Dębkowski T. Kądziela 

Spółka Jawna jako niezgodną z treścią siwz, tj. jej zapisami sekcji IV ust. 14 pkt 1. 

 

Uzasadnienie ad. 4: 
Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości powyżej progów unijnych na dostawę tuszy i tonerów do urządzeń biurowych (znak sprawy 
71/ZZ/AZLZ/2016). 

Podstawa prawna: 

art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp. 

Uzasadnienie prawne: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W niniejszym postępowaniu do upływu terminu składania ofert, oferty złożyło 2 Wykonawców: 

 NIVER Sp. z o.o. Sp. k., ul. Tuwima 97, 90-031 Łódź; 

 Ameco M.Chłostecki J.Dębkowski T. Kądziela Spółka Jawna, ul. Stroma 24, 01-100 Warszawa. 

Z uwagi na fakt, że w toku postępowania oferta złożona przez Wykonawcę Niver Sp. z o.o. Sp. k., została 

odrzucona oraz oferta Wykonawcy Ameco M.Chłostecki J.Dębkowski T. Kądziela Spółka Jawna, podlega 

odrzuceniu, przesłanka, o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy pzp została spełniona.  

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy 

pzp.   

 

 

 Załącznik nr 1 do Zawiadomienia. Pismo z dnia 17 maja 2017r. 

 Załącznik nr 2 do Zawiadomienia. Pismo z dnia 18 maja 2017r. 

 

 

 

 


