
Toruń, dn. 25.11.2019 r. 

Zamawiający:  

Gmina Miasto Ełk  
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4  
19-300 Ełk 

Pełnomocnik Zamawiającego: 

Nord Partner sp. z o.o. 
ul. Lubicka 16, 87-100 Toruń 

 

Oznaczenie sprawy: 3/10/19/P/DUJSP 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. Kompleksowe ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej 

Miasta Ełku, jednostek organizacyjnych i wybranych spółek w okresie od 01 stycznia 2020 

roku do 31 grudnia 2021 roku – część I zamówienia 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 1843, z późn. zm.) Pełnomocnik działający w imieniu 

Zamawiającego zawiadamia, o unieważnieniu postępowania w zakresie części I -  ubezpieczenie 

mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta Ełku, miejskich jednostek organizacyjnych i wybranych 

spółek na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

 
Uzasadnienie faktyczne:  
Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę jaka zamierza przeznaczyć na realizację 
części I zamówienia: 
- 24 miesięcy za zamówienie podstawowe 364 612,44 zł (12 miesięcy za zamówienie podstawowe - 
182 306,22 zł). 
 
W części I zamówienia w wyznaczonym terminie do składania ofert, tj. do dnia 19.11.2019 r. do godz. 

11:00, wpłynęła jedna oferta złożona przez: 

WIENER Towarzystwo Ubezpieczeń Spółka Akcyjna  
Vienna Insurance Group 
02-675 Warszawa, ul. Wołoska 22A 
 
Wykonawca zaproponował cenę 672 639,92 zł za zamówienie podstawowe i opcjonalne za okres 24 

miesięcy. 

Cena oferty przedstawiającej najkorzystniejszy bilans w kryteriach: cena i fakultatywne warunki 
ubezpieczenia jest wyższa od kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.  
Zamawiający nie ma możliwości zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zamówienia do 
ceny najkorzystniejszej oferty.  
 
 
 
 
 



Uzasadnienie prawne:  
W związku z powyższym zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp  

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. 

Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

 

Pełnomocnik Zamawiającego 

 

                                                                                                                  


