
Ogłoszenie nr 500075725-N-2017 z dnia 14-12-2017 r.  

Centralne Biuro Antykorupcyjne: Zakup oraz dostawa amunicji 9x19 mm FMJ 

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy  

Zamieszczanie ogłoszenia:  
obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  
zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii 

Europejskiej  
nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  
tak  

Numer ogłoszenia: 603845-N-2017  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień 

Publicznych:  
nie  

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

 

I. 1) NAZWA I ADRES:  
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Krajowy numer identyfikacyjny 14061045400000, ul. Al. 

Ujazdowskie  9, 00583   Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 437 13 00, e-

mail zamowieniapubliczne@cba.gov.pl, faks 22 437 13 90.  

Adres strony internetowej (url):  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  
Inny: służba specjalna  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  
Zakup oraz dostawa amunicji 9x19 mm FMJ  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

39/>PU/2017/MT  

II.2) Rodzaj zamówienia:  
Dostawy  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub 

robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku 

partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, 

usługę lub roboty budowlane:  
Zakup oraz dostawa amunicji 9x19 mm FMJ  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  
nie  

II.5) Główny Kod CPV: 35330000-7 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  
Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  
nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  



SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

NAZWA: Zakup oraz dostawa amunicji 9x19 mm FMJ  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy 

Pzp - zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli postępowanie 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego Uzasadnienie faktyczne: 

Dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na termin realizacji zamówienia, 

prowadziłoby do konieczności zawarcia umowy o świadczenie niemożliwe. Wykonawca, 

który złożył ofertę z najlepszym bilansem punktów (którego oferta została wybrana jako 

najkorzystniejsza), potwierdził w formularzu ofertowym, że wykonana przedmiotowe 

zamówienie w terminie 1 dnia kalendarzowego od daty podpisania umowy, jednak nie 

później niż do dnia 15 grudnia 2017 r. Maksymalny wymagany przez Zamawiającego termin 

realizacji zamówienia upływa w dniu 15.12.2017 r.. Biorąc pod uwagę konieczność 

zachowania wymogów, dotyczących terminów zawarcia umowy, wskazanych w art. 94 ust. 1 

pkt. 2) ustawy Pzp, Zamawiający mógłby zawrzeć umowę na realizację zamówienia 

najwcześniej w dniu 19.12.2017 r., a więc po upływie terminu realizacji zamówienia  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI 

BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O 

CENĘ  
 

IV.9.1) Podstawa prawna  
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego 

udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.  
 


