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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
BIURO ADMINISTRACJI 
BA.WZP.26.46.2021.35 
 
 

Wykonawcy 
 
 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn. „Zaprojektowanie, budowa, dostarczenie  
i wdrożenie Rozbudowy Systemu informatycznego pn. Punkt Informacyjny ds. 
Telekomunikacji oraz świadczenie usług wsparcia, asysty przy zbieraniu danych  
i rozwoju”. Sprawa nr BA.WZP.26.46.2021. 

 
Projekt realizowany jest w ramach: Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa nr 4 „Pomoc 
Techniczna”, Działanie nr 4.1 „Sprawne zarządzanie i wdrażanie POPC”, Poddziałanie nr 4.1.1 
„Wsparcie instytucji zaangażowanych we wdrażanie Programu”. 

 
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 
I. Informacja o odrzuceniu oferty 

Zamawiający, Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając w oparciu o art. 
253 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1129), dalej jako „ustawa Pzp”, zawiadamia, iż odrzucił ofertę Wykonawcy 
SoftCream Software sp. z o.o., ul. Grójecka 194/19, 02-390  Warszawa ponieważ: 

1. Złożona oferta jest niezgodna z przepisami ustawy Pzp 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub konkursie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę składa 
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatruje się ją kwalifikowanym 
podpisem elektronicznym). W niniejszym postępowaniu Wykonawca przygotował ofertę 
oraz przesłał ją Zamawiającemu w pliku pn. Oferta SIPIT.zip za pośrednictwem „Formularza 
do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP. Zamawiający 
dokonując badania i oceny ofert stwierdził, że ww. plik a także dokumenty w nim zapisane 
nie został złożone przez Wykonawcę w formie wskazanej w art. 63 ust. 1 ustawy Pzp. 
Uzasadnienie prawne: 
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ponieważ jest niezgodna z 
przepisami ustawy. 
 
 

Warszawa, 31 grudnia 2021 r. 
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2. Wykonawca nie wniósł wadium 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z art. 97 ust. 5 ustawy Pzp wadium wnosi się przed 
upływem terminu składania ofert. Termin składania ofert (Rozdział XX SWZ)  
w przedmiotowym postepowaniu został wyznaczony na dzień 28.12.2021 r. godz. 10:00 , 
natomiast wpłata na konto Zamawiającego wymaganej kwoty wadium nastąpiła w dniu 
28.12.2021 r. o godz. 13:49. 
 
Uzasadnienie prawne: 
Oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 14) ustawy Pzp, ponieważ 
wykonawca nie wniósł wadium. 

 
II. Informacja o unieważnieniu postępowania 

Zamawiający wyjaśnia, iż w związku z odrzuceniem oferty Wykonawcy SoftCream 
Software sp. z o.o., ul. Grójecka 194/19, 02-390  Warszawa do dalszej oceny pozostała 
oferta S&T Services Polska sp. z o.o., ul. Postępu 21 D, 02-676 Warszawa. 

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy Pzp, zawiadamia o 
unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, 
ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 
12 800 000,00 zł brutto. Oferta z najniższą ceną, złożona przez Wykonawcę S&T Services 
Polska sp. z o.o., ul. Postępu 21 D, 02-676 Warszawa wynosi 14 364 225,04 zł brutto  
(łączna wartość zamówienia bez prawa opcji). 
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie, ponieważ oferta  
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia. 
 

Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Dariusz Walaszczyk 
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