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ZP-2380-753-6/17/1997/2018      Katowice, dnia 12.07.2018 r. 
 
          egz. pojedynczy 
 

Wykonawcy  
rozesłano wg rozdzielnika 
 
umieszczono na stronie BIP Zamawiającego 

 
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
  Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach w oparciu o art. 92 ust. 1 pkt 7 i ust. 2 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup PLATFORMY sprzętowo-programowej na potrzeby 
zadania: „Zakup specjalistycznego sprzętu i oprogramowania wraz z wdrożeniem na potrzeby e-usług w ramach projektu 
Cyfrowe Obserwatorium Bezpieczeństwa województwa śląskiego - śląska policja bliżej społeczeństwa”. 
 
Uzasadnienie prawne: 
Postępowanie unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, tj.: oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 
którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Wybór najkorzystniejszej oferty w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przewidziany został 
za pomocą aukcji elektronicznej. W dniu 15.06.2018 r. odbyła się aukcja elektroniczna podczas której najniższa 
uzyskana cena oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
Zamawiający nie posiada dodatkowych środków na zwiększenie kwoty, którą zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia i unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 
 
Do postępowania złożono dwie oferty wg poniższego zestawienia: 

Numer oferty, nazwa Wykonawcy Cena brutto oferty Terminy usunięcia awarii  Bezpłatne roboczogodziny 
programistyczne  

Stopień ochrony skanera 
3D  

Stopień ochrony urządzenia 
pomiarowego typu tachimetr  

001 
WASKO S.A. 
ul. Berbeckiego 6 
44-100 Gliwice 

12 053 527,06 zł wg zestawu nr 1 3 000 IP 54 IP 66 

002 
Sprint S.A. 
Ul. Jagiellończyka 26 
10-062 Olsztyn 
 
O/Warszawa 
ul. Inflancka 4 
00-189 Warszawa 

18 462 792,00 zł wg zestawu nr 1 3 000 IP 64 IP 66 

 
Streszczenie i porównanie złożonych ofert: 

Numer oferty, nazwa 
Wykonawcy Cena brutto oferty Terminy usunięcia 

awarii  
Bezpłatne 

roboczogodziny 
programistyczne  

Stopień ochrony 
skanera 3D  

Stopień ochrony 
urządzenia pomiarowego 

typu tachimetr  

001 
WASKO S.A. 
ul. Berbeckiego 6 
44-100 Gliwice 

12 053 527,06 zł 
Po aukcji 

10 503 527,06 zł 
wg zestawu nr 1 3 000 IP 54 IP 66 

Ilość pkt przed aukcją 60,000 pkt 20,00 pkt 18,00 pkt 0,00 pkt 1,00 pkt 

Suma pkt przed aukcją 99,000 pkt 

Ilość pkt po aukcji 60,000 pkt 20,00 pkt 18,00 pkt 0,00 pkt 1,00 pkt 

Suma pkt po aukcji 99,000 pkt 

002 
Sprint S.A. 
Ul. Jagiellończyka 26 
10-062 Olsztyn 
 
O/Warszawa 
ul. Inflancka 4 
00-189 Warszawa 

18 462 792,00 zł 
Po poprawieniu omyłki 

rachunkowej 
18 585 792,00 zł  

Po aukcji 
18 585 792,00 zł 

wg zestawu nr 1 3 000 IP 64 IP 66 

Ilość pkt przed aukcją 38,912 pkt 20,00 pkt 18,00 pkt 1,00 pkt 1,00 pkt 

Suma pkt przed aukcją 78,912 pkt 

Ilość pkt po aukcji 33,908 pkt 20,00 pkt 18,00 pkt 1,00 pkt 1,00 pkt 

Suma pkt po aukcji 73,908 pkt 
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Ponadto Zamawiający informuje na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Pzp, że z postępowania nie 
wykluczono żadnego Wykonawcy i nie odrzucona żadnej oferty. 

 
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, Wykonawcy- przesłano e-mailem i pocztą 
 
 


