Domanice, dnia 4 grudnia 2020 roku
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr ZP.0272.8.2020
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Nazwa zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na
części w ramach projektu pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na
rynku pracy uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii i Szkoły Podstawowej
w Olszycu Szlacheckim” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 i art. 93 ust. 2 w zw. z art. 94 ust. 3
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843
z późn. zm.), unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie
części nr 1 postępowania pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego w ramach
projektu pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy
uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach - Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu
Szlacheckim” realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Uzasadnienie
W dniu 29 października 2020 roku odbyło się otwarcie ofert w niniejszym
postępowaniu. Zamawiający poinformował, że zamierza przeznaczyć 84.472,00 zł na realizację
części nr 1 zamówienia. W dniu 13 listopada 2020 roku zawiadomił, że w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod
nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w podziale na części w ramach
projektu pt. „Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy
uczniów Szkoły Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu
Szlacheckim” realizowanego w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w zakresie części nr 1 pod nazwą Dostawa sprzętu komputerowego w ramach projektu
pt. Rozwijanie kompetencji kluczowych jako klucz do sukcesu na rynku pracy uczniów Szkoły
Podstawowej w Domanicach-Kolonii i Szkoły Podstawowej w Olszycu Szlacheckim”
realizowanego w ramach RPO Województwa Mazowieckiego współfinansowanego przez Unię
Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego, jako najkorzystniejsza
została wybrana oferta złożona przez TAS Tomasz Orlikowski, ul. Grunwaldzka 12/83, 99-300
Kutno opiewająca na kwotę 85.214,40 złotych. Zamawiający, mógł zwiększyć kwotę, którą
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, do ceny oferty TAS Tomasz Orlikowski,
tj. do kwoty 85.214,40 złotych.

W dniu 29 października 2020 roku TAS Tomasz Orlikowski poinformował
Zamawiającego, o odstąpieniu od podpisania umowy, spowodowanym brakiem sprzętu
wskazanego w ofercie, w terminie umożliwiającym realizację zamówienia.
Art. 94 ust. 3 PZP stanowi, że jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla
się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (…) zamawiający może wybrać
ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego
badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa
w art. 93 ust. 1. W świetle powyższego przepisu, zawarcie umowy z wykonawcą, którego
oferta, jako z kolejna mogłaby zostać uznana za najkorzystniejszą, jest uprawnieniem, a nie
obowiązkiem zamawiającego.
Kolejną ofertą złożoną w części nr 1 postępowania, jest oferta złożona przez
AV Multimedia Małysz i Spółka sp. j., ul. Głowackiego 7/7, 25-368 Kielce na kwotę 97.588,00
złotych. Wartość tej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający dysponuje na realizację
zamówienia, o kwotę 12.373,60 złotych. Po analizie możliwości finansowych, Zamawiający
stwierdził, że nie istnieje możliwość zwiększenia kwoty przeznaczonej na udzielenie
zamówienia do kwoty 97.588,00 złotych, tj. do wartości oferty złożonej przez AV Multimedia
Małysz i Spółka sp. j.
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy PZP, Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub ofert
z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej
oferty.
W tym stanie rzeczy, Zamawiający postanowił nie skorzystać z uprawnienia
wskazanego w art. 94 ust. 3 PZP i unieważnił postępowanie w zakresie części nr 1
postępowania.
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