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Zegrze Płd., dnia 21 września 2020 r. 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zakup i dostawa 
oprogramowania dla WIŁ”, nr sprawy ZP-14-20-WIŁ 

 
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW UCZESTNICZĄCYCH W POSTĘPOWANIU 

 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI I  
ORAZ W CZĘŚCI II 

 
 
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym zawiadamia,  

że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. nr 1843) unieważnia postępowanie prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę oprogramowania dla WIŁ, nr sprawy  

ZP-14-20-WIŁ”. 

  

Uzasadnienie prawne: 

 

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie  

o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferty 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: 

 

1) Część I: w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone cztery oferty. Stosownie do 

art. 86 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 4 674,00 zł brutto.  

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że oferta z najniższą ceną złożona 

przez firmę: MIECZ NET ul. Mieczyków 14a, 41-250 Czeladź na kwotę 29 751,50 zł 

brutto przewyższa wartość, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

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. W związku z powyższym unieważnia 

prowadzone postępowanie. 

2) Część II: w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty. Stosownie do art. 

86 ust. 3 ustawy Pzp Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę, 

jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 1 476,00 zł brutto.  

W trakcie prowadzonego postępowania ustalono, że oferta z najniższą ceną złożona 

przez firmę: ATUT CENTRUM Sp. z o.o., ul. Ks. Prymasa A. Hlonda 10 lok. 134, 02-972 

Warszawa na kwotę 5 550,17 zł brutto przewyższa wartość, jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

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. W związku z powyższym unieważnia 

prowadzone postępowanie. 

 

 

 

 

 

 


