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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI  
 

 Warszawa, dnia 22 listopada 2018 r. 
 BAK.WZP.26.37.2018.12  

       
 

Wykonawcy   
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
„Wykonanie naprawy 17 szt. Ruchomych Stacji Pomiarowych (RSP), zbudowanych na samochodach 
Mercedes Sprinter” - sprawa BAK.WZP.26.37.2018 
 
   

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty i unieważnieniu 
postępowaniu. 

 
 
Zamawiający informuje, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986) zwanej dalej 
„ustawą Pzp” unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego. 
 
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. 
 
W przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert 
podał, że zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 204 948,74 zł.  Cena 
brutto najkorzystniejszej oferty wynosi  249 267,12 zł. 
 
Cena brutto najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty 
przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 

 
Zamawiający przedstawia poniżej w tabeli informacje określone w art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy 
Pzp:  
 

Numer 
oferty 

Firma oraz 
adres wykonawcy 

Liczba pkt 
w kryterium 

„Cena” 

Liczba punktów 
w kryterium 

„Długość 
okresu 

gwarancji” 

Liczba punktów 
w kryterium 

„Wykorzystanie 
oryginalnych 

części 
zamiennych” 

Łączna 
liczba pkt 

0
0

0
0

0
2

8
6

4
1

3
3
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1. 

ASO i Sprzedaży 
Samochodów 
Andrzej Duch 

ul. Wojska Polskiego 
1A 

05-101 Nowy Dwór 
Mazowiecki 

60,00 pkt 0,00 pkt 10,00 pkt 70,00 pkt 

2. 

AUTO TIM Krystian 
Janeczko 

ul. Oleska 152 
45-239 Opole 

Oferta odrzucona 

 

 
 

 

 
 

Z poważaniem, 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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