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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
 

ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
Zamawiający  działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku poz. 907 z późn. zm.) unieważnia postępowanie pn. 
Dostawę artykułów żywnościowych cześć VIII. 
 

UZASADNIENIE 
 

W dniu 5 grudnia 2013 roku Zamawiający ogłosił przetarg nieograniczony na 
Dostawę artykułów żywnościowych cześć VIII. 

Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 16 grudnia 2013 roku do godz. 15:00 
zostały złożone dwie oferty.  

Jedną z ofert złożyła firma Sklep ogólnospożywczy Kazimierz Mikulski ul. 
Jurczyńskiego 6, 92 – 306 Łódź. Oferta ta podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 
oraz pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na jej niezgodność z ustawą oraz 
niezgodność z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W złożonej ofercie 
zaproponowano bowiem ceny jednostkowe jedynie za część produktów wskazanych w 
szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla części VIII.  

Drugą z ofert złożyła firma Milkpol S.A. ul. Główna 162, 97 – 318 Czarnocin. Oferta 
ta podlega odrzuceniu na podstawie art.89 ust.1 pkt 1 oraz pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, z uwagi na jej niezgodność z ustawą oraz niezgodność z treścią Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. W złożonej ofercie zaproponowano bowiem ceny 
jednostkowe jedynie za część produktów wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu 
zamówienia dla części VIII. 

Zgodnie z art.83 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający może 
dopuścić  możliwość złożenia oferty częściowej, jeżeli przedmiot zamówienia jest podzielny. 
Zgodne z treścią ust.3 tego przepisu w przypadku, o którym mowa w ust. 2, wykonawca może 
złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia, chyba że zamawiający 
określi maksymalną liczbę części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden 
wykonawca.  

Wykonawca nie jest uprawniony do dalszego podziału części i oferowania jedynie 
wybranych przez siebie produktów. Powyższą wykładnię potwierdziła Krajowa Izba 
Odwoławcza, która w wyroku z dnia 24 września 2012 r. (KIO 1950/12, KIO 1969/12) 
wskazała, że „Co do zasady wykonawca może złożyć oferty na wykonanie dowolnej liczby 
części zamówienia, uwzględniając jedynie podział dokonany przez zamawiającego. Nie może 
więc zaproponować, iż wykona fragment jednej lub fragmenty kilku części zamówienia, 
ponieważ byłoby to wkraczanie przezeń w uprawnienia zamawiającego, który jako jedyny 



może określić, jakich części mogą dotyczyć oferty. Może natomiast złożyć ofertę zarówno na 
jedną, jak i na kilka, a nawet na wszystkie części zamówienia”. 

Wobec powyższego obie oferty złożone w niniejszym postępowaniu jako niezgodne z 
art.83 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dodatkowo nieodpowiadająca treści 
SIWZ podlegają odrzuceniu. Wobec braku innych ofert postępowanie podlega unieważnieniu. 

Zgodnie z art.93 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu. 
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