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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 23 lipca 2019 r. 

BA.WZP.26.22.2019.29  

 

 
Wykonawcy   

  
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług utrzymania, 

serwisowych, konserwacyjnych oraz przeglądów okresowych, systemów i urządzeń 
infrastruktury technicznej i teleinformatycznej, zamontowanych w CPD PLI CBD” - sprawa 
BA.WZP.26.22.2019 

 
Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o wskazane na 
wstępie zamówienie publiczne, za najkorzystniejszą uznana została oferta złożona przez  
CPD System Sp. z o.o. ul. Skorupki 13, 05-220 Zielonka.  
 
Wybrana oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów i uznana została za najkorzystniejszą 
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
Zamawiający przedstawia poniżej w tabeli informacje określone w art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. 
zm.):  

Numer 
oferty 

Firma oraz 
adres wykonawcy 

Liczba pkt  
w kryterium 
„Cena” 
 

Liczba pkt  
w kryterium 
„Dodatkowe 
przeglądy 
klimatyzacji 
precyzyjnej w 
pomieszczeniu 
serwerowni”      

Liczba pkt  
w kryterium 
„Dodatkowe 
przeglądy 
klimatyzacji 
precyzyjnej w 
pomieszczeniu 
ruchu 
elektrycznego” 

Łączna  
liczba pkt 

1. 
CPD System Sp. z o.o. 

ul. Skorupki 13 
05-220 Zielonka 

 
1 187 000,00 
zł/ 
1 187 000,00 zł 
x 58 pkt  
 =  58,00 pkt 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, że przed upływem terminu składania ofert 

Wykonawca – AODC Sp. z o.o. złożył plik o nazwie „Oferta do miniportalu zaszyfrowana 

AODC.zip”. 

 

Plik ten nie został przez Zamawiającego odszyfrowany, jak również nie został odczytany. 

Urząd Zamówień Publicznych po dokonaniu analizy zgłoszenia Zamawiającego stwierdził, że 

Wykonawca błędnie, podwójnie zaszyfrował plik złożony do Zamawiającego. Dlatego 

Zamawiający nie miał na dzień otwarcia ofert i nie ma nadal możliwości odszyfrowania 

i odczytania plików ani zapoznania się z zawartą w nich ewentualnie treścią.  

 

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający uznał, że w przedmiotowym postępowaniu 

wpłynęła tylko jedna oferta złożona przez CPD System Sp. z o.o. 

 
 

 

Z poważaniem, 

Dyrektor Generalny 

 

                                                                  

 Mariusz Czyżak 

Dokument podpisany elektronicznie 
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