Egzemplarz nr 1
Malbork, dnia 25.04.2016 r.

Wszyscy Zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
ZP/51/IV/2016/NJ. Nazwa zadania: „Naprawa trału przeciwminowego
lekkiego BOŻENA-4”

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
1.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych
Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania.
Uzasadnienie faktyczne: 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. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na niniejsze
pozstępowanie 100.000,00 zł brutto. Cena ważnej oferty złożonej w niniejszym
postępowaniu przekracza znacznie możliwości finansowe Zamawiającego oraz
Zamawiający na chwilę obecną nie ma możliwości zwiększenia środków
przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
W związku z powyższym zasadnym jest unieważnienie niniejszego postępowania.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1. pkt 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
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W PROWADZONYM POSTĘPOWANIU ZŁOŻONO NASTĘPUJĄCE OFERTY

L.p.

1.

2.

Nazwa

MAW TELECOM INTL. S.A.
ul. Starościńska 1
02 – 516 WARSZAWA

Wartość brutto
Okres gwarancji

156.983,94 zł
2 lat

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone
żadne oferty.

3.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych
Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni
żadni Wykonawcy.

Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej
(Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;
2) odrzucenia oferty Wykonawcy
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować
Zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego
w niniejszym postępowaniu, lub
2) zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie
ustawy,
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia
faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
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Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki
ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.).
DOWÓDCA

Wykonano w 1 egz.:
Egz. nr 1 – ad acta T:11/13 (B c)
Wykonał: M. Sikorska, dnia 25.04.2016 r. (tel. 261 536 789)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych
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