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WYKONAWCY  

UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 
                 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 

Dotyczy:  postępowania na „świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej oraz 

bezprzewodowej transmisji danych wraz z dostawą urządzeń do ich świadczenia dla Instytutu 
Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach” 

 
Tryb postępowania: Zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku, Prawo zamówień publicznych - 

tekst jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) oraz art. 701 - 705 Kodeksu Cywilnego  - ustawy w tym 

postępowaniu nie stosuje się. 
 

  Działając zgodnie z zapisami pkt. XII. (Informacje końcowe) zaproszenia do złożenia oferty z dnia 

09.07.2018r., niniejszym informujemy, że Zamawiający zamyka postępowanie bez dokonania wyboru oferty. 
 

Uzasadnienie:  

 Zamawiający w treści zaproszenia  z dnia 09.07.2018 r. w Rozdziale VII zaproszenia (sposób oceny ofert) 

wskazał, że oferty nieodrzucone będą poddane ocenie w ramach kryteriów: cena (waga 85) oraz koszty połączeń 

i transmisji danych poza abonamentem (waga 15). W pkt. 1.2 niniejszego rozdziału Zamawiający wskazał grupy 

połączeń, które zostaną poddane ocenie. Niniejszym informuję, że Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

nie ujęli w złożonej ofercie kosztów w zakresie: połączeń wychodzących w krajach Unii Europejskiej, połączeń 

przychodzących w krajach Unii Europejskiej, SMS w krajach Unii Europejskiej, MMS w krajach Unii Europejskiej, 

transmisji danych (MB) w krajach Unii Europejskiej. Brak przedmiotowych danych uniemożliwia Zamawiającemu 

dokonanie oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. 

 Ponadto Cena Oferty nr 1 Wykonawcy Telestrada S.A., Al. Krakowska 22 A, 02-284 Warszawa przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 Dodatkowo należy wskazać, że Wykonawca ORANGE POLSKA S.A, Al. Jerozolimskie 160, 02-326 

Warszawa dokonał błędnej interpretacji dokonania obliczeń w zakresie zaoferowanej ceny świadczenia usług 

telekomunikacyjnych (pkt I tabeli formularza asortymentowo-cenowego) oraz kosztów dostawy kart sim 

i świadczenie usług bezprzewodowej transmisji danych (pkt. II tabeli formularza asortymentowo-cenowego).  

 

Zawiadamiam ponadto, że Zamawiający planuje ponowną publikację przedmiotowego postępowania po 

30.07.2018r.  
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