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informacja na stronę internetową/tablicę ogłoszeń

dotyczy:  postępowania  prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego  na  podstawie  art.  39  i  nast.

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164

ze zm.), zwanej dalej „uPzp” na Montaż i uruchomienie 11 (jedenastu) kompletów radiolinii

Na podstawie art. 92 ust. 2 uPzp Zamawiający informuje o:

1)  unieważnieniu  postępowania  (art.  92  ust.  1  pkt  7  uPzp  w związku  z  art.  93  ust.  1  pkt  1  uPzp)

na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp, w związku z art. 94 ust. 3 uPzp.

W związku  z  uchylaniem się  Wykonawcy Viatelecome  Sp.  z  o.o.  od  podpisania  umowy,  Zamawiający

na podstawie art. 24aa ust. 2 uPzp dokonał badania czy Wykonawca IT Partners Telco Sp. z o.o. z siedzibą

przy  ul.  Żupniczej  17  w  Warszawie,  który  złożył  ofertę  najwyżej  ocenioną  spośród  pozostałych  ofert,

nie podlega wykluczeniu.  W wyniku badania Zamawiający w dniu 09.12.2016 r. dokonał wyboru oferty

IT  Partners  Telco  Sp.  z  o.o.  i  przesłał  do  wybranego  Wykonawcy  umowę  w  celu  jej  podpisania.

W  dniu  14.12.2016  r.  Wykonawca  IT  Partners  Telco  Sp.  z  o.o.  poinformował  Zamawiającego

o  odmowie  zawarcia  umowy  ze  względu  na  zbyt  krótki  czasu  pozostały  do  realizacji  umowy.  

W związku z powyższym i brakiem innych ofert w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający unieważnia

ww. postępowanie.

2)  dopuszczeniu do  dynamicznego  systemu  zakupów  (art.  92  ust.  1  pkt  5  uPzp):  Zamawiający

nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów (sekcja IV pkt 1.7 ogłoszenia o zamówieniu);

3)  nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów (art. 92 ust. 1 pkt 6 uPzp): 

Celem Zamawiającego jest uzyskanie usługi montażu i uruchomienia radiolinii, które są już w posiadaniu

Zamawiającego. Są to usługi  specjalistyczne przeznaczone dla wąskiego kręgu odbiorców, o dostępności

ograniczonej do nielicznych, specjalistycznych wykonawców. Zakres zamówienia nie odpowiada definicji

dynamicznego systemu zakupów określonej w art. 2 ust. 2a) uPzp. 
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