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Warszawa, dnia 29.09.2020 r. 

 

 

 

 

 

       Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

 

 

INFORMACJA  

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą : "Stworzenie 

i implementacja bazy danych i platformy cyfrowej WWW" Nr postępowania 2/2020, do którego 

w Biuletynie Zamówień Publicznych umieszczono Ogłoszenie o zamówieniu w dniu 17.09.2020 r. 

pod nr 586064-N-2020. 

 

 

 Zamawiający – Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk 

w Warszawie działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4)  oraz w związku z dyspozycją art. 93 ust. 3 

pkt 2), art. 92 ust. 1 pkt 7) oraz art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2019 

r., poz. 1843) (dalej ustawa Pzp) informuje o unieważnieniu prowadzonego postępowania. 

 

Uzasadnienie faktyczne : 

W przedmiotowym postępowaniu złożono trzy oferty, którym przyznano następujące punkty: 

Nr 

oferty 

Cena ofertowa 

(brutto) 

Dodatkowe 

godziny 

programistyczne 

Termin 

realizacji 

Kryterium 

cena 

(60%) 

Kryterium godziny 

programistyczne 

(20%) 

Kryterium 

termin 

realizacji 

(20%) 

Łączna 

liczba 

punktów 

1 364 080,00 zł 200 godz. 180 dni 60 10 13,33 83,33 

2 437 500,00 zł 400 godz. 180 dni 49,93 20 13,33 83,26 

3 466 170,00 zł 200 godz. 120 dni 46,86 10 20 76,86 

  

 Kwota jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia - wynosi 

250 000,00 zł brutto (kwota podana na otwarciu ofert). 

 Postępowanie zostaje unieważnione z uwagi na fakt, iż  Zamawiający nie dysponuje 

dodatkowymi środkami aby zwiększyć kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia do wartości oferty, która otrzymała najwyższą liczbę punktów. 

 

Uzasadnienie prawne: 

Zamawiający, zgodnie  z  art.  93  ust.  1  pkt  4) ustawy  Pzp, unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
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przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 

że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

 Dziękujemy  za  udział  w  niniejszym  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  

publicznego i zapraszamy do udziału w kolejnych postępowaniach prowadzonych przez   Instytut 

Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. 


