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         egz. pojedynczy 
 

umieszczono na stronie internetowej 
zamawiającego 

 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
 

  W oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Komenda Wojewódzka Policji 
w Katowicach zawiadamia, o unieważnieniu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 
„Usługi badań specjalistycznych na obecność w przedstawionych dowodach rzeczowych środków odurzających 
i substancji psychotropowych”.  
 
Uzasadnienie prawne unieważnienia: 
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: cena oferty z najniższą ceną przewyższa 
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie mógł zwiększyć tej 
kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty 
 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 
Cena oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, a Zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. 
 
Do postępowania złożono dwie oferty wg poniższego zestawienia: 

Oferta nr 
… 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Cena 
jednostkowa zł 
brutto  

Cena oferty 
zł brutto 
60 % 

Termin odbioru 
dowodów 
rzeczowych 
20 % 

Ilość osób, którymi wykonawca 
będzie dysponował w trakcie 
realizacji zamówienia 
20 % 

001 Biuro Ekspertyz Sądowych Sp. z o.o. 
ul. Budowlana 26 
20-469 Lublin 

688,80 zł 
brutto 

4 339 440,00 
zł brutto  

3 dni robocze 5 - 6 biegłych  
2-3 techników 

002 INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ 
Jolanta Powierska-Czarny 
Aleje Adama Mickiewicza 3/4 
85-071 Bydgoszcz 

150,00 zł 
brutto 

945 000,00 
zł brutto  

7 dni roboczych 9 - 10 biegłych  
większą ilością techników 

 
Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 
 

Oferta nr 
… 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres 
wykonawcy 

Cena 
jednostkowa zł 
brutto  

Cena oferty 
zł brutto 
60 % 

Termin odbioru 
dowodów 
rzeczowych 
20 % 

Ilość osób, którymi wykonawca 
będzie dysponował w trakcie 
realizacji zamówienia 
20 % 

001 Biuro Ekspertyz Sądowych Sp. z o.o. 
ul. Budowlana 26 
20-469 Lublin 

688,80 zł 
brutto 

4 339 440,00 
zł brutto  

3 dni robocze 5 - 6 biegłych  
2-3 techników 

Ilość punktów  60,00 pkt 0,00 pkt (7,00 pkt + 6,00 pkt) = 13,00 pkt 
Suma punktów 73,00 pkt 
002 INSTYTUT GENETYKI SĄDOWEJ 

Jolanta Powierska-Czarny 
Aleje Adama Mickiewicza 3/4 
85-071 Bydgoszcz 

150,00 zł 
brutto 

945 000,00 
zł brutto  

7 dni roboczych 9 - 10 biegłych  
większą ilością techników 

Ilość punktów - - - 
Suma punktów - 

 
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż Wykonawcom w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 
 
Wyk. w 1 egz. BB 
Egz. nr 1 - a/a, zamieszczono w BIP KWP w Katowicach 


