
 

 
Postępowanie WCH.2420.2.2017.HS     Wrocław, dnia 17 lutego 2017 r. 
 
 
 
 
Uczestnicy postępowania 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zintegrowanego systemu 
czterech reaktorów wysokociśnieniowych dla Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
 
 

 
W imieniu Zamawiającego : Uniwersytetu Wrocławskiego Wydział Chemii z siedzibą we Wrocławiu, Plac 
Uniwersytecki 1 działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 
29.01.2004 (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) zawiadamiam , że prowadzone postępowanie zostało 
unieważnione, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 
 
 
Uzasadnienie  
 
 
W toczącym się postępowaniu działając na podstawie art. 24aa 1 i 2 ustawy PZP Komisja Przetargowa 
dokonała oceny ofert (streszczenie oceny wraz z przyznaną punktacją poniżej) a następnie zbadała, czy 
Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz 
spełnia warunki udziału w postępowaniu. Na podstawie wstępnego oświadczenia Komisja Przetargowa 
stwierdziła, że Wykonawca SYL &ANT Instruments INŻ. Józef Nitka nie podlega wykluczeniu i spełnia 
warunki udziału w postępowaniu. Zgodnie z zapisem SIWZ Wykonawca został wezwany do złożenia 
dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art. 25 ust.1. Dokumenty zostały 
uzupełnione w terminie. Oferta Wykonawcy jest ważna. W toczącym się postępowaniu Zamawiający na 
realizację zamówienia przeznaczył kwotę 243 540,00zł (56 424,64Euro)  natomiast cena 
najkorzystniejszej oferty wyniosła 91 020,00Euro.  
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena 
najkorzystniejszej oferty lub ofert z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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Streszczenie ocen i porównanie złożonych ofert wraz z przyznaną punktacją 
Oferta  Cena oferty 

ocenianej 
(Co) 

Cena 
oferty z 

najniższą 
ceną (Cn) 

Ilość 
punktów  

Przyznane 
punkty    
( C ) 

Punkty za 
okres 

gwarancji. 
(Ro) 

Najwyższa 
ilość pnk. 

(Rnw) 

Ilość 
punktów 

Przyznane 
punkty      
( R ) 

Ocena 
końcowa    

( W ) 

Oferta 1 55 350,00 55 350,00 100,00 60,00   0,00   100,00 0,00   0,00   60,00 

Oferta 2 91 020,00 55 350,00 60,81 36,49   100,00 100,00 100,00   40,00   76,49 

 


