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2 REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA                                           

       04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 
  

                                                                                                   

Warszawa, dnia 15.03.2019 r. 

 

INFORMACJA 

O ODRZUCENIU OFERT 

ORAZ 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE 

ZADANIA NR 3 i NR 5 

 
 

Dotyczy: postępowanie numer: D/198/2018 na dostawę sprzętu metrologicznego. 

 

1. ODRZUCENIE OFERT: 

 W przedmiotowym postepowaniu w zakresie zadania nr 3 i nr 5 wpłynęły dwie identyczne 

oferty od jednego Wykonawcy. 

Oferta nr 4 i nr 5 została złożona przez jednego Wykonawcę: AM Technologies  

Sp. z o.o., Sp. k., Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa. 

Na portalu ePUAP wpłynęły dwie oferty od w/w Wykonawcy tj.:   

 Oferta nr 4 - w nazwie Wykonawcy wpisany Pan Tomasz Bram, nazwa pliku 

zaszyfrowana oferta AMT dla 2RBLOG.zip, status oferty dodane, data i godzina 

złożenia na Epuap: 2019.02.25 13:19, data i godzina w rejestracji w miniportalu 

2019.02.25 13:19, nr referencyjny 2019/S 007-011156. 

 Oferta nr 5 - w nazwie Wykonawcy wpisany AM Technologies Sp. zo.o. Sp.k. nazwa 

pliku zaszyfrowana oferta AMT dla 2RBLOG.zip, status oferty dodane, data i godzina 

złożenia na Epuap: 2019.02.25 13:30, data i godzina w rejestracji w miniportalu 

2019.02.25 13:30, nr referencyjny 2019/S 007-011156. 

Po pobraniu klucza prywatnego i odszyfrowaniu w/w ofert, okazało się, że obie oferty  

są identyczne, takie same tzn.: zostały złożone na te same zadania tj.: na zadanie nr 3 i nr 5, 

ceny, okresy gwarancji oraz oferty zostały podpisane przez tą samą osobę. 
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Zgodnie z art. 82 ust. 1 Pzp, Wykonawca w toku postępowania może złożyć tylko jedną 

ofertę, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w art. 83 ust. 1 zdanie drugie tj. sytuacji, gdy 

Zamawiający dopuszcza lub wymaga złożenia oferty wariantowej, co w niniejszym stanie 

faktycznym nie miało miejsca.  

W jednym postępowaniu dany podmiot może się zatem pojawić tylko jeden raz, nawet  

w sytuacji gdy występuje jako członek konsorcjum. Tak np. Dzierżanowski Włodzimierz, 

Prawo zamówień publicznych. Komentarz, wyd. VII, Lex.pl: „W każdym postępowaniu  

o udzielenie zamówienia publicznego, niezależnie od trybu udzielenia zamówienia  

(z wyjątkiem licytacji elektronicznej, do której przepis nie ma zastosowania – por. art. 81, 

zamówienia z wolnej ręki, w którym nie dochodzi do składania oferty, oraz w przypadku 

wymagania zamawiającego, by wykonawca złożył ofertę wariantową wraz z ofertą 

podstawową), każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie większej liczby ofert 

przez tego samego wykonawcę będzie skutkowało koniecznością odrzucenia przez 

zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych z ustawą, gdyż złożenie każdej będzie 

złamaniem przepisu art. 82 ust. 1. Orzecznictwo krajowe wskazuje również na obowiązek 

odrzucenia ofert, w których ten sam podmiot jest jednym z wykonawców składających ofertę 

wspólną albo gdy podmiot składa jedną z ofert samodzielnie, a kolejną wraz z innymi 

wykonawcami.” 

Art. 7 ust. 1 ustawy PZP wskazuje, iż „Zamawiający przygotowuje i przeprowadza 

postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 

konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności  

i przejrzystości.” Uznanie obu plików za jedną ofertę mogłoby prowadzić do naruszenia 

zasady przejrzystości i uczciwej konkurencji. Zamawiający jak również pozostali 

Wykonawcy, aby dowiedzieć się, czy przesłane pliki rzeczywiście są dokładnie tej samej 

treści i stanowią jedną ofertę, musieliby się dokładnie z nimi zapoznać i je dokładnie zbadać. 

Kłoci się to z zasadą przejrzystości, gdyż nie da się wykluczyć sytuacji, w której ten sam 

wykonawca wysłałby kilkadziesiąt plików, twierdząc, że jest to ta sama oferta, co znacznie 

utrudniłoby przeprowadzenie postępowania Zamawiającemu, a także weryfikację 

prawidłowości podjętych przez Zamawiającego czynności innym zainteresowanym 

podmiotom.  

Wykonawca zgodnie z prawem zamówień publicznych miał możliwość wycofania oferty, 

złożenia jej ponownie a nawet zmiany przed terminem składania ofert, tak aby uniknąć 

powyższych wątpliwości, czego jednakże nie uczynił. 
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W ocenie Zamawiającego są to zatem dwa oświadczenia woli, nawet jeśli są tej samej treści, 

co w konsekwencji oznacza, że Wykonawca złożył dwie oferty, czym naruszył 

art. 82 ust. 1 Pzp. 

W związku z powyższym, Zamawiający odrzuca oferty nr 4 i nr 5 Wykonawcy AM 

Technologies Sp. z o.o., Sp. k., Al. Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa,  na podstawie art. 

89 ust. 1 pkt. 1) ustawy PZP gdyż „ jest niezgodna z ustawą” – z godnie z art. 82 ust. 1 ustawy 

PZP „Wykonawca może złożyć jedna ofertę”. 

 

II. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA – Zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania w zakresie zadania nr 3 i nr 5. 

 

W związku z odrzuceniem wszystkich ofert w zakresie zadań nr 3 i 5: 

Zamawiający, 2. Regionalna Baza Logistyczna, informuje, że w dniu 15.03.2019 r., 

unieważnia postępowanie:  

 

w zakresie zadań nr 3 i nr 5 

 

Uzasadnienie faktyczne:  

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Podstawa prawna unieważnienia:  

art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

 

 

 

                   KOMENDANT  

 

/-/ płk Piotr CALAK 


