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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
Dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego Programu
"Laboratoria Przyszłości"
na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica
w części III Dostawa asortymentu z zakresu wyposażenia pracowni robotyki/matematyki
Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”
Na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zawiadamiam, że postępowanie: Dostawa wyposażenia i pomocy
dydaktycznych w ramach Rządowego Programu "Laboratoria Przyszłości" na rzecz Szkoły
Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Nidzicy ul. Kopernika 1, 13-100 Nidzica w części III
Dostawa asortymentu z zakresu wyposażenia pracowni robotyki/matematyki Rządowego
Programu „Laboratoria Przyszłości”, zakończyło się unieważnieniem.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy - Prawo zamówień
publicznych, który stanowi, że Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne:
Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą polegającą na nieprecyzyjnym opisie
dotyczącym ilości przedmiotu zamówienia w części III Dostawa asortymentu z zakresu wyposażenia
pracowni robotyki/matematyki Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości” przez Zamawiającego
w Załączniku: nr 8 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pozycja 2 polegającego na
tym, że Zamawiający wskazał w jednym miejscu „Gogle wirtualnej rzeczywistości wraz z akcesoriami i
oprogramowaniem wspierającymi ich funkcjonowanie- 8 szt.” Natomiast poniżej przy szczegółowym
opisie dopisał „zestaw co najmniej 8 okularów (…)”. Doprowadziło to takiej sytuacji iż niektórzy
Wykonawcy przyjęli w ofercie do wyceny 8 szt. Gogli, inni 8 szt. ale zestawów gogli, w każdym po 8
szt.
Podkreślenia wymaga, że cena oferty stanowi jedno z podstawowych kryteriów oceny ofert i w
związku z tym nie może być żadnych wątpliwości co do jej wysokości czy też sposobu w jaki została
ona obliczona. Trzeba mieć na uwadze to, że o porównywalności ofert w zakresie oferowanej ceny
można mówić wyłącznie w tych przypadkach, w których porównywane ceny zostały obliczone według
tych samych reguł. W niniejszym postępowaniu ceny te zostały obliczone według różnych reguł. Ceny
za realizację przedmiotu zamówienia w części III wahają się od kwoty 57.150,00 zł. do kwoty

313.547,50 zł. Natomiast wartość szacunkowa powiększona o podatek Vat zamawiającego wyniosła
81.420,00 zł.
Zgodnie z zapisami art. 16 ustawy Pzp Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie
o udzielenie zamówienia w sposób przejrzysty, proporcjonalny, zapewniający uczciwą konkurencję
oraz równe traktowanie wykonawców. Nieprecyzyjnie opisanie ilości przedmiot zamówienia ma
wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż każdy z potencjalnych wykonawców powinien
pozyskać informacje o istotnym znaczeniu dla przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementach.
Tak sporządzony opis przedmiotu zamówienia, mógł mieć wpływ na sporządzenie oferty,
zaoferowanie innego produktu, niż oczekiwany przez Zamawiającego oraz prawidłowe skalkulowanie
ceny oferty.
Mając powyższe na uwadze Zamawiający zdecydował o unieważnieniu niniejszego postępowania w
części III, jako obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
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