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INFORMACJA  
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego pn.: „Stały serwis i utrzymanie w gotowości urządzeń drukujących wraz 

sukcesywną dostawą materiałów eksploatacyjnych dla potrzeb Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie” SPRAWA WSA-ZP-02/2018 

 

informuje  

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w oparciu o przesłanki określone 

w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Uzasadnienie: 

W wyznaczonym terminie tj. do dnia 22.05.2018 r. do godz. 1100 wpłynęła 1 oferta.  

Numer oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy Cena oferty 

1.  
CERRERA S.C.  
ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa   

403 833,60 zł  

 

Zgodnie z klauzulą XIII ust. 2 pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca 

zobowiązany był potwierdzić spełnienie warunku udziału dotyczącego posiadania zawartej polisy od 

odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, 

na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 250 000,00 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy zł).  

Wykonawca na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych,  

przedłożył w dn. 07.06.2018 dokumenty z których wynika, iż na dzień składania ofert tj. 22.05.2018 

dysponował polisą odpowiedzialności cywilnej na kwotę 150 000 zł.  

Wykonawca zgodnie z przedłożonymi dokumentami, dopiero w dn. 01.06.2018 podpisał aneks z 

Towarzystwem Ubezpieczeniowym na podwyższenie sumy gwarancyjnej do wymaganej kwoty 

250 000 zł. Mając powyższe na uwadze Wykonawca nie potwierdził, iż spełnia warunek udziału 
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określony w klauzuli XIII ust. 2 pkt 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na dzień składania 

ofert i w związku z tym Zamawiający wyklucza Wykonawcę z postępowania o udzielenie zamówienia w 

oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy 

Prawo zamówień publicznych ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.   

 

W związku z faktem, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, Zamawiający zgodnie z 

dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 1  ustawy Prawo zamówień publicznych, unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego jak wskazano powyżej.  
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