Warszawa, 28 września 2017 r.

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W CZĘŚĆI II ZAMÓWIENIA
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa.
2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.
Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.
Dostawa samochodu na potrzeby Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Poniżej przedstawiam nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy
wykonawców, którzy złożyli oferty:

Numer
oferty

1
2
3
4

Nazwa / Imię i
nazwisko Wykonawcy

Siedziba / miejsce
zamieszkania i adres
Wykonawcy

TRONIX s.c.

ul. Jana Olbrachta 58a/173
01-111 Warszawa

Dobra Klima
Sp. z o.o.
MERA TECHNIK
Sp. z o.o.
INWEMER Serwis
Sp. z o.o.

ul. Wiosenna 70
05-092 Łomianki
ul. Ogórkowa 96
04-998 Warszawa
ul. Łąkowa 3/5K
90-562 Łódź

Cena oferty
(brutto
w PLN)

Czas reakcji
serwisowej w
godzinach pracy
zamawiającego
(w minutach)

Czas reakcji
serwisowej poza
godzinami pracy
zamawiającego i w
dni wolne
(w minutach)

221 400,00

maksymalnie
do 30

maksymalnie
do 30
Oferta odrzucona

76 813,50
316 786,50

maksymalnie
do 30
maksymalnie
do 120

maksymalnie
do 360
maksymalnie
do 180

4. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm. – dalej jako ustawa Pzp) – zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia a zamawiający nie może zwiększyć
tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
W przedmiotowym postępowaniu cena oferty z najniższą ceną złożonej przez Wykonawcę pn.: MERA
TECHNIK Sp. z o.o. wynosi 76 813,50 zł brutto.
Jednocześnie Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 64 830,00 zł
brutto.
Zamawiający wypełniając dyspozycję art. 86 ust. 3 oraz ust. 5 ustawy Pzp bezpośrednio przed
otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia oraz
niezwłocznie zamieścił informację z otwarcia ofert na swojej stronie internetowej.
Jednocześnie zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Pzp – zamawiający
unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z
najniższą cena przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć te kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
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