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Warszawa, 12.10.2021 r.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i wymiana
przestarzałego systemu elektronicznego dostępu ACC do obiektów i pomieszczeń Muzeum wraz
z integracją z istniejącymi systemami bezpieczeństwa, Znak sprawy: DEF.ZP.2401.9.AZ.2021

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych, zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania:
Zgodnie z art. 255 pkt 2) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia w przypadku gdy „wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.
W postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp
wpłynęła dwie oferty.
Wykonawca NTS Polska SA, 05-090 Raszyn, ul. Polna 7a, który złożył ofertę nr 1 wniósł wadium po
terminie składania ofert w związku z tym oferta nr 1 podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust.
1 pkt. 14) ustawy Pzp.
Wykonawca Softex Data S.A., 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 40, który złożył ofertę nr 2, wraz z
ofertą nie złożył niektórych kart katalogowych oraz złożył karty katalogowe nie zawierające
wszystkich danych, które pozwoliłyby na ocenę zgodności zaoferowanego sprzętu z warunkami
zamówienia. W związku tym, Zamawiający w trybie art. 107 ust. 2 ustawy Pzp wezwał Wykonawcę
do uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
uzupełnił brakujące karty katalogowe oraz w miejsce zakwestionowanych kart katalogowych,
które nie zawierały wszystkich wymaganych parametrów, przesłał nowe karty katalogowe, tym
samym zmieniając swoją ofertę. Biorąc pod uwagę, iż niedopuszczalne jest prowadzenie między
Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty a złożone z ofertą karty
katalogowe nie spełniają warunków zamówienia oraz złożone w odpowiedzi na wezwanie karty
katalogowe przedstawiają parametry innych urządzeń aniżeli wskazanych w ofercie, Zamawiający
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uznaje, iż oferta nr 2 nie spełnia warunków zamówienia a tym samym podlega odrzuceniu na
podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5) ustawy Pzp.
Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 2)
ustawy Pzp.

Zatwierdził:

Paweł Jaskanis
Dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III
w Wilanowie
POUCZENIE:
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zawrze umowę w
sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego
zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy
użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.
Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, o których mowa w Dziale VI ustawy
Prawo zamówień publicznych.
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