W arszawa, dnia/vV! w rześnia 2021 r.
N r sprawy: W A G.262.1.2021

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie
odnowienia usługi pogwarancyjnego wsparcia technicznego producenta wraz z aktualizacjami
oprogramowania i baz sygnatur dla urządzeń firewall używanych w NSA i 16-tu WSA
Z am aw iający - Naczelny Sad A dm inistracyjny, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy
z dnia 11 w rześnia 2019 r. - Prawo zam ów ień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 zp ó ź n . zm.),
zwanej dalej "ustawą", informuje, że postępow anie o udzielenie zam ów ienia publicznego na odnow ienie
usługi pogw arancyjnego w sparcia technicznego producenta w raz z aktualizacjam i oprogram ow ania
i baz sygnatur dla urządzeń firewall używ anych w N SA i 16-tu W SA zostaje unieważnione.
U niew ażnienie prowadzonego postępow ania następuje na podstawie art. 255 pkt 3 ustaw y Z am aw iający uniew ażnia postępowanie o udzielenie zam ów ienia publicznego, jeżeli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przew yższa kwotę, którą zam aw iający zam ierza
przeznaczyć na sfinansow anie zam ów ienia, chyba że zam aw iający m oże zw iększyć tę kw otę do ceny
lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
W ww. postępowaniu do upływu term inu składania ofert, tj. do dnia 15.09 2021 r. do godz.
10:00, wpłynęły dwie oferty złożone przez:
1)

Konsorcjum firm: C om CERT S.A. ul. A. Branickiego 13, 02-972 W arszaw a oraz Asseco
Poland S.A., ul. Olchow a 14, 35-322 R zeszów , cena oferty 1 255 830,00 zł brutto, term in
odnow ienia usług- 3 dni, term in usunięcia uszkodzeń krytycznych- 24 godziny;

2)

IT Solution Factor Sp. z o.o., ul. Popularna 4/6, 02-473 W arszawa, cena oferty 1 629 750,00 zł
brutto, term in odnowienia usług- 1 dzień, term in usunięcia uszkodzeń krytycznych- 4 godziny.

Przed otwarciem ofert, Zam aw iający działając na podstaw ie art. 222 ust. 4 ustawy, udostępnił
na stronie internetowej prowadzonego postępow ania inform ację o kwocie, jak ą zam ierza przeznaczyć
na realizację zam ów ienia w wysokości 1 150 000,00 zł brutto.
W obec tego, że ceny wszystkich złożonych ofert przew yższają kwotę, jak ą Zam aw iający może
przeznaczyć na sfinansowanie zam ów ienia i nie m ieszczą się w limicie ustalonym przez
Z am aw iającego, zachodzi przesłanka uniew ażnienia postępow ania, o której m owa w art. 255 pkt 3
ustawy.
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