
L.dz./380/OKZ/11 

 

Centralny numer post ępowania: ZP/

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostosowanie układów pomiarowo

rozliczeniowych w 7 abonenckich stacjach transformatorowo

wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i zasady TPA wraz z opracowan

dokumentacji technicznej. 

 

Zawiadomienie o 

Na podstawie art. 92 ust. 2, w zwi

Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz. U. 

dalej „Ustawą Pzp”, Zamawiają

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

na dostosowanie układów pomiarowo

transformatorowo- rozdzielczych Politechniki Gda

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i zasady TPA wr az z opraco

technicznej dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. J

ofertę, wybrano ofertę Wykonawc

Pracownia Informatyki „NUMERON” Sp. z o.o. 

ul. Wały Dwernickiego 117/121

42-202 Częstochowa  

oferta otrzymała 100,00 pkt. w kryterium „cena”

Ponadto oferty złożyli następują

„Elektro- Pomiar” AB Gda ńsk

Krzysztof Baranowski 

ul. Meissnera 14E/3 

80-462 Gdańsk  

oferta otrzymała 86,64 pkt. w kryterium „cena”
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Gdańsk, dnia 

ępowania: ZP/ 168/035/R/11 

udzielenie zamówienia publicznego na dostosowanie układów pomiarowo

rozliczeniowych w 7 abonenckich stacjach transformatorowo-rozdzielczych Politechniki Gda

 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i zasady TPA wraz z opracowan

Zawiadomienie o ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty

, w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

 publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z póź

, Zamawiający Politechnika Gdańska informuje, że w post

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

dostosowanie układów pomiarowo -rozliczeniowych w 7 abonenckich stacjach 

rozdzielczych Politechniki Gda ńskiej do wymaga ń

i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i zasady TPA wr az z opraco waniem dokumentacji 

dokonano ponownego wyboru najkorzystniejszej oferty. Jako

Wykonawcy: 

Pracownia Informatyki „NUMERON” Sp. z o.o.  

Wały Dwernickiego 117/121 

w kryterium „cena”. 

ępujący Wykonawcy: 

ńsk 

pkt. w kryterium „cena”; 
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ńsk, dnia 30.06.2011 r. 

udzielenie zamówienia publicznego na dostosowanie układów pomiarowo-

rozdzielczych Politechniki Gdańskiej do 

 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej i zasady TPA wraz z opracowaniem 

wyborze najkorzystniejszej oferty  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zwanej 

że w postępowaniu 

przetargu nieograniczonego  

rozliczeniowych w 7 abonenckich stacjach 

skiej do wymaga ń Instrukcji Ruchu 

waniem dokumentacji 

ako najkorzystniejszą 



NMG Sp. z o.o. 

ul. Fordońska 246 

85-766 Bydgoszcz 

oferta otrzymała 76,74 pkt. w kryterium „cena”; 

Uzasadnienie ponownego wyboru: Dnia 07.06.2011r. Zamawiający dokonał wyboru, 

w którym za najkorzystniejszą ofertę została uznana oferta Wykonawcy, 

BLACK WATER ENERGIA Sp. z o.o., ul. Nieborowska 46/27, 80-034 Gdańsk. Dnia 

08.06.2011r. do Wykonawcy została przesłana umowa, w celu podpisania i odesłania lub 

dostarczenia jej dwóch egzemplarzach oraz prośbę o wniesienie zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. W dniu 13.06.2011r. oraz 20.06.2011 r. Zamawiający wysłał 

do Wykonawcy ponowną prośbę o podpisanie i odesłanie lub dostarczenie dwóch 

egzemplarzy umowy oraz wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. W dniu 

21.06.2011 r. Zamawiający wysłał do Wykonawcy pismo ponaglające, w którym wezwał 

do dostarczenia, do dnia 22.06.2011r. do godz. 13:00, podpisanych dwóch egzemplarzy 

umowy. W odpowiedzi na wezwanie Wykonawca, zwrócił się z prośbą o przesunięcie 

terminu podpisania umowy na dzień 27.06.2011 r. (ostatni dzień terminu związania z ofertą). 

W dniu 22.06.2011 r. Zamawiający wysłał do Wykonawcy ostateczne wezwanie 

do podpisania umowy oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

W powyższym piśmie Zamawiający zaznaczył, że jeżeli do dnia 27.06.2011r. do godz. 12:00 

nie otrzyma podpisanych dwóch egzemplarzy umowy oraz nie zostanie wniesione 

zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zastosuje wobec Wykonawcy sankcję 

wynikającą z art. 46 ust.5 pkt.2) i 3) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.). 

Zamawiający, w związku z tym, że nie otrzymał w wyznaczonym terminie podpisanych 

dwóch egzemplarzy umowy oraz nie zostało wniesione zabezpieczenie należytego 

wykonania umowy, uznał, że Wykonawca BLACK WATER ENERGIA Sp. z o.o. uchyla się 

od podpisania umowy w przedmiotowym postępowaniu. 

W związku z powyższym, Zamawiający na podstawie art. 94 ust.3 ustawy Pzp wybrał 

ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny. 

 

 

 

 



Wyboru najkorzystniejszej oferty, w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy Pzp dokonano 

zgodnie, z art. 91 Ustawy Pzp. 

 

 

Z-ca Kanclerza 
ds. Zasobów Technicznych 

-//- 
mgr inż. Piotr Iwańczak 

_________________________________ 
(Kierownik Zamawiającego lub osoba upoważniona) 


