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Informacja o unieważnieniu postępowania  

DZP-2621-2/2012 
 
 

 
Zakup wraz z dostawą sprzętu elektronicznego  dla  Zakładu Narodowego  

im. Ossolińskich  
 

 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U.  z 2010 r., nr 113, poz. 759 z późn. zm), informuję o wyniku postępowania: 

 

 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnieniowe, na podstawie art. 93 

ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759 z późn. zm.), gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia nie ujął  cech dysku twardego.  

W trakcie badania ofert stwierdzono, iż dwóch na czterech Wykonawców wyceniło element dysku twardego, 

pomimo braku zapisu w siwz. 

 

Niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu doprowadził do złożenia przez 

Wykonawców nieporównywalnych ofert, co uniemożliwiło dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z 

zachowaniem zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. 

 

Wg wyroku Sądu  Okręgowego w Warszawie z dnia 5 stycznia 2011 r., Sygn. Akt V Ca 1468/10 uznać należy, 

że niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia doprowadził do złożenia przez uczestników postępowania 

nieporównywalnych ofert, co uniemożliwiło dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem zasad 

uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców (zgodnie z art. 7 ustawy Pzp).  

W niniejszej sprawie znajduje również zastosowanie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 2 czerwca 2010 

r. (sygn. akt KIO/982/10) z którego wynika, iż błędny opis przedmiotu zamówienia ma wpływ na wynik 

postępowania. Postępowanie obarczone błędem zamawiającego, mającym wpływ na jego wynik, w 

szczególności przez brak możliwości jednakowej oceny przedmiotu dostawy w złożonych ofertach, a w ślad za 

tym wyboru najkorzystniejszej oferty, powinno zostać unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy 

Pzp.” 

 

Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie planuje ogłoszenie kolejnego postępowania dotyczącego 

powyższego przedmiotu zamówienia. 
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