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Do Wykonawców 
 
          
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

pn. „Wykonanie zabezpieczeń biernych stref p.poż. w NIK w Warszawie”. 
 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” informuje, że unieważnił 
przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi, że: „Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt 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 lub kosztu najkorzystniejszej oferty”.  

 
W przedmiotowym postępowaniu zostały złożone dwie oferty: 
1. Oferta nr 1 złożona przez Wykonawcę FIRE COMPANY SERWIS PPOŻ. MICHAŁ WILKIEWICZ,  

ul. Pory 78, 02-757 Warszawa, cena ofertowa 511 732,89 zł brutto; 
2. Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę INSTEL s.c., ul. Suchy Las 17a, 02-495 Warszawa, cena ofertowa 

327 229,73 zł brutto. 
 

Zamawiający informuje, że oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę INSTEL s.c. z siedzibą w Warszawie, została 
odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp ze względu na niezgodność oferty z przepisami ustawy 
Pzp, a konkretnie z przepisem art. 63 ust. 2 ustawy Pzp, który stanowi, że: „W postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub konkursie o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do udziału  
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa 
się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem 
zaufanym lub podpisem osobistym.”. 

Oferta nr 2 złożona przez Wykonawcę nie została opatrzona podpisem zgodnym z wymaganiem, o którym 
mowa w art. 63 ust. 2 ustawy Pzp. 

Oferta nr 1 złożona przez ww. Wykonawcę nie podlega odrzuceniu na tym etapie postępowania w związku z tym 
jest ofertą najwyżej ocenioną, jednakże zaoferowana cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

 
W związku z powyższym Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia. 
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