Dotyczy:
postępowania na zakup i dostawę programów antywirusowych, bramy ochrony
antyspamowej oraz wsparcie dla FortiSanbox dla Wojskowego Instytutu Łączności, nr sprawy
ZP-3-18-WIŁ

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części I, II, III i IV
oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty w Części VI
Wojskowy Instytut Łączności z siedzibą w Zegrzu Południowym zawiadamia, że
w

postępowaniu

prowadzonym

w

trybie

przetargu

nieograniczonego

na

„Zakup

i dostawę programów antywirusowych, bramy ochrony antyspamowej oraz wsparcie dla
FortiSanbox dla Wojskowego Instytutu Łączności”, nr sprawy: ZP-3-18-WIŁ, na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp unieważnia postępowanie w Części I, II, III i IV.
Uzasadnienie prawne i faktyczne:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli: 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo
nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. W prowadzonym postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w terminie składania ofert wyznaczonym przez
Zamawiającego na dzień 1.02.2018 r. godz. 10:00 nie została złożona żadna oferta w Część
I, II, III i IV.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w Części VI ww. postępowania wybrano jako
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez firmę IT Systems and Solutions Sp. z o.o.,
ul. Puławska 469, 02-844 Warszawa.
Podstawą prawną dokonania wyboru w Części VI jest art. 91 ust. 1 ustawy Pzp,
tj. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wybrana oferta, jako jedyna
złożona w Części VI ww. postępowania, uzyskała 90,00 punktów obliczonych zgodnie ze
wzorem zamieszczonym w SIWZ. Ponadto Wykonawca nie podlega wykluczeniu zgodnie
z art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.
Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta w terminie krótszym niż 5 dni od dnia
przesłania

zawiadomienia

o

wyborze

oferty

zgodnie

z

art.

94

ust.

lit. a ustawy Pzp.
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