
Zegrze Płd., dnia  13.03.2020 r. 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Dostawę sprzętu komputerowego oraz 
urządzeń biurowych dla Wojskowego Instytutu Łączności”, oznaczenie sprawy: ZP-30-19-WIŁ 

 
 

Informacja o unieważnieniu postępowania 
 
 

  Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym zawiadamia,  
że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp unieważnia postępowanie na „Dostawę sprzętu 
komputerowego oraz urządzeń biurowych dla Wojskowego Instytutu Łączności”, 
oznaczenie sprawy: ZP-30-19-WIŁ. 
 

Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie  

o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty;” 

 
Uzasadnienie faktyczne: 

W związku z przeprowadzonym na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ 
badaniem ofert, Zespół przetargowy za najkorzystniejszą uznał ofertę złożoną przez firmę: SIMPLE 
Technology Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 01-710), ul. Włościańska 15 lok. 
26, na kwotę 6.122,94 zł brutto. 

Natomiast kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
wynosi 6.027,00 zł brutto. 

Po dokonaniu analizy możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, iż istnieje 
możliwość zwiększenia środków pierwotnie przeznaczonych na realizację przedmiotu zamówienia 
do ceny złożonej oferty (wniosek o zgodę na zwiększenie środków na realizację przedmiotu 
zamówienia dla Części II z dnia 29.01.2020 r.). 

W związku z powyższym Zespół przetargowy występuje z wnioskiem o wybór 
najkorzystniejszej oferty w Części II postępowania (wniosek z dnia 29.01.2020 r.) na podstawie art. 
91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 
1843), który kierownik Zamawiającego zatwierdza. 

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w dniu 10.03.2020 
r. Wykonawca przesłał pismo (p. wch. nr 693/20 z dnia 10.03.2020 r.), w którym poinformował  
o uchyleniu się od zawarcia umowy.  

Mając na uwadze powyższe Zespół przetargowy działając w oparciu o art. 94 ust. 3 ustawy 
Pzp, Zespół przetargowy za najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich 
ponownego badania i oceny, uznał ofertę złożoną przez firmę: TH IT Solutions Sp. z o. o. z siedzibą 
w Połańcu (kod pocztowy: 28-230), Kamieniec 102. 

Po dokonaniu analizy możliwości finansowych, Zamawiający stwierdził, iż w obecnej chwili 
nie ma możliwości zwiększenia środków pierwotnie przeznaczonych na realizację przedmiotu 
zamówienia do ceny złożonej oferty.  

 
         

 


