URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
BIURO ADMINISTRACJI
Warszawa, 8 listopada 2021 r.
BA.WZP.26.39.2021.9

Wykonawcy
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Dostarczenie licencji na oprogramowanie klasy Business
Intelligence”. Sprawa nr BA.WZP.26.39.2021.
Zamawiający, Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej, działając na podstawie art. 260 ust. 1
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), dalej
jako „ustawa Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania pn. „Dostarczenie
licencji na oprogramowanie klasy Business Intelligence”, sprawa nr BA.WZP.26.39.2021, na skutek
zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 255 pkt 2) w związku z art. 226 ust. 1 pkt 3) ustawy Pzp.
Uzasadnienie
Zamawiający, działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 3 z uwagi na niezgodność z art. 63 ust. 1 ustawy
Pzp odrzucił ofertę Wykonawcy - NDLS sp. z o.o., AL. TADEUSZA BOYA-ŻELEŃSKIEGO nr 28 lok. 4, 51160 Wrocław.
Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z art. 63 ust. 1 ustawy Pzp w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub konkursie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę składa się, pod rygorem
nieważności, w formie elektronicznej (tj. opatruje się ją kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
W niniejszym postępowaniu Wykonawca przygotował ofertę w formie pisemnej oraz przesłał ją
Zamawiającemu w pliku pn. UKE_OFERTA_2_11_2021 za pośrednictwem „Formularza do złożenia,
zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP. Zamawiający dokonując badania i oceny
ofert stwierdził, że ww. plik nie został złożony przez Wykonawcę w formie wskazanej w art. 63 ust. 1
ustawy Pzp w związku z czym podlega odrzuceniu.
Mając powyższe na uwadze ziściła się przesłanka unieważnienia postępowania, o której mowa w art.
255 pkt 2 ustawy Pzp, gdyż w przedmiotowym postępowaniu została złożona tylko jedna oferta przez
ww. Wykonawcę.
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