TELEWIZJA POLSKA S.A.

Warszawa, dnia 12 września 2018 r.
Oznaczenie sprawy: ZP/TBZZ/91/2018

Informacja o unieważnieniu postępowania
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dalej: Pzp, Zamawiający Telewizja Polska S.A., prowadząc postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w
trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę profesjonalnych taśm cyfrowych BETACAM i
HDCAM” (oznaczenie sprawy: ZP/TBZZ/91/2018) informuje o unieważnieniu
przedmiotowego postępowania zarówno w części 1 zamówienia („Dostawa profesjonalnych
taśm cyfrowych BETACAM”) jak i w części 2 zamówienia („Dostawa profesjonalnych taśm
cyfrowych HDCAM”).
Uzasadnienie prawne unieważnienia:
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, „Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie
wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia części 1 i 2 zamówienia:
Zamawiający informuje, że na dzień 4 września 2018 r. do godz. 10:00 wyznaczony był
termin na składanie ofert w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia
publicznego.
Do wyznaczonego terminu:
− dla części 1 zamówienia nie złożono żadnej oferty;
− dla części 2 zamówienia na ten sam asortyment, w tej samej ilości sztuk, zostały
złożone 2 oferty przez tego samego wykonawcę tj. Studiotech Poland Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (02-892) przy ul. Bażanciej 53 z tym, że cena jednej oferty
opiewała na kwotę 1 501 466,58 zł brutto, natomiast cena drugiej oferty opiewała na
kwotę 1 706 212,03 zł brutto, co zgodnie z postanowieniami specyfikacji istotnych
warunków zamówienia oraz przepisami ustawy Pzp jest niedopuszczalne i skutkowało
odrzuceniem obu ofert złożonych przez tego wykonawcę dla części 2 zamówienia, na
podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 82 ust 1 ustawy Pzp.
Mając na względzie powyższy stan faktyczny przedmiotowe postępowanie zostało
unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp zarówno w części 1 jak i części 2
zamówienia.
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