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ZAWIADOMIENIE
o UNIEWAZNIENIU PosTĘPowANIA

Dłltycz'v postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Modernizację sieci LAN wraz z
robotami wykończeniowymi pomieszczeń na IV iV piętrze budynku biurowego na ul. 1 Sierpnia 21 w
Warszawie - (Część B)'

}.Ja pods{łrr,vie art. t)3 trst.3 pkt' 2 ustarvY z dnia 29 st'iicznia 2004 r" - Pra''vo zamólvień pu-
bliczn-vch (Dz. lJ. z'2t}1'3 r". poz"907, z'ptlżn' zln.), ntmawiająci,'- lJr:ząci Stłrtystyczrtyw War-
sz;łr,vie. ul" i Sierpnia 2tr. (I2 - 134 Wnrszawa infbnntlje' ze uniervaznia cZęŚć B niniejszegcl
postępowillria lra poclstawie art' 93 irst. 1 pkt' 4 i ust 2 ustaw1'' Prawo zamrlrvień publicznycil,
ponir:r.r,iłz cena na.ikilrz1.'stnie.isze! o{crty prz.ewy'Ższa krł'otę, ktÓrą zanrawiając.v zam:retza

l}tzę'źnaczyć na s fi nansorł'an i e zanrórvi e tri a.

TJZASADNIINIE
Zgodnie z treścią art' 93 ust' 1 pkt' 4 usta\ł'"v Pritrvo zirmowiei: publiczlr.vch, zamarviający
uniewaztiia postępowanie c udzielenię zalłÓrvienia. jezeli cena rrajkorz-vstniejszej ofert-v lub
otblta z nąni'Ższą cęną pl'Zelvyzsza kr.votę, którą zamarviając.v ratłl'ięrza pv,ęzinag'zy*c na
sfinansowanie zamÓwienia, chyba'" Ż'c'z'anlarviający moze zrviększ-vc tę, kwcllę do ceny
n aj kr: rz3.''stn i ł-' i szej cfbrt-v'.

Zanrar'r'iir"iacy * stcsownie dc art. 8$ tl51. 3 Llstalvy l'ztl - bezpośrednio przed otwarcienr ol'eń
poil;rł kivotre, jaką z'alnierza 1)tZę7naC7'y--C 11& s{inansor.vanie części l] przcdmiotol,vegc}
zamÓwienirł" tj. l05"{}00'{}0 zł {słownic: sto pięć t1.'sięc1'' złotygh t}0/100).
W postęprlwanirt z}tlŻt:ntl2 ofbfi"v o llastepu|ący"clr cenach:
- rłI'erta nr ] * 163.348,35 'łł'ł'36 rliiesięcznym bezpłatrrym serwisE:nl g1\rarancy'jn.vn,
_ of"erta nr 2 -- !28.l27 .5{} zł z tr2 miesięczny,nr bezpłairrym serwiser}1 g1valirnc}:i1"l'vm'

Kr"vteilanli ciec--vdującynr o wybcllze *I'erty. w przedlrriotor,vy'm postepowaniu była cena i okres
be;płatnegł: serr,vistl grvaranc1'jnego. Clena o*'eń.v- rra.ikorzystnie iszej przektac'r-a kwotę, jaką
zanr arv iaj ą cy zaml etza p rzrzn acz'v ć n a sfi nansor.r'an i e zamÓrvi eni a.

i'o afiaiizig nrłrzlilvc;sci iinansor,v-vch. zalnawia.iąc.v str'vierdził.i'Ż. nie jest nrozlirłę zwiększenie
ki.vot1, pierwotnie pl'Zeznaczonej na realizacje zanrórł'ieniir do cen'"- tłl'erty najkorzystniejszej,
stąd dec"vzja jak na wstępie.
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