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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 19 listopada 2019 r. 
 BA.WZP.26.41.2019.49  

 
Wykonawcy 

   

 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na „Dostawę 60 stacji sterujących do montażu 
w szafie Rack 19”. Sprawa numer: BA.WZP.26.41.2019. 

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
Urząd Komunikacji Elektronicznej w Warszawie (zwany dalej także „Zamawiającym”) 
informuje, iż na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”, unieważnia 
przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, z uwagi na to, iż 
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
  

UZASADNIENIE 
 
W niniejszym postępowaniu została złożone zostały 3 oferty. Oferta złożona przez Wykonawcę 
Web-Profit Maciej Kuźlik, ul. Spokojna 18, 41-940 Piekary Śląskie została wybrana przez 
Zamawiającego jako najkorzystniejsza.  
Wybrany Wykonawca poinformował Zamawiającego, że odstępuje od podpisania umowy na 
wykonanie przedmiotowego zamówienia.  
 
Zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się 
od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę 
najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania   
i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 
ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający nie skorzystał z dyspozycji art. 94 ust. 3 ustawy Pzp i odstąpił od 
wyboru oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert. 
 
Mając na uwadze ogólne zasady i cel prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, z których wynika, że postępowanie powinno zakończyć się zawarciem umowy, chyba 
że zachodzą przesłanki do jego unieważnienia, Zamawiający nie mając możliwości zawarcia 
umowy unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 
 
W wyniku powyższego, przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 punkt 7 ustawy Pzp. 
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 Zgodnie z punktem X1. Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, Zamawiający prosi 
o niezwłoczne potwierdzenie faktu otrzymania niniejszej informacji na faks numer: 22 53 
49 341 lub adres poczty elektronicznej: zamowienia.publiczne@uke.gov.pl 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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