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Unieważnienie unieważnieniu postepowania przetargowego. 

 

DZP-2621-5/2016 
 „Dostawa wraz z obsługą serwisową sprzętu komputerowego (notebooki, stacje bazowe, 

PC, Monitory, osprzęt komputerowy) na potrzeby ZNiO”. 
 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje iż unieważnia postępowanie 

przetargowe ze względu na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

UZASADNIENIE 
 

Zamawiający informuje, iż zabezpieczone na realizacje środki są mniejsze od kwot 

zaoferowanych w postepowaniu przetargowym przez Wykonawców, którzy złożyli swoje oferty. 

Zamawiający informuje, iż na tym etapie realizacji rocznego planu finansowego nie może dokonać 

przesunięć wewnątrz budżetowych. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż nawet gdyby mógł dokonać przesunięć budżetowych dla 

realizacji zamówienia, przetarg musiałby zostać unieważniony ze względu na brak ważnych ofert 

złożonych w postepowaniu. 

Zdaniem Zamawiającego obie złożone oferty obarczone są wadami: 

1. Oferta RBO sp. z o.o. ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław – mimo wyraźnego nakazu określonego w 

Rozdziale XVI pkt 6 SIWZ w zdaniu drugim Zamawiający wskazał, iż „Określenie stawki 

podatku VAT jest obowiązkiem Wykonawcy. Zgodnie z ust. 1 Komunikatu Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 24 stycznia 2005 r. (Dz. Urz. GUS Nr 1 z 2005 r., 

poz. 11) w sprawie trybu wydawania opinii interpretacyjnych – „Zasadą jest, że 

zainteresowany podmiot sam klasyfikuje prowadzoną działalność, swoje produkty (wyroby 

i usługi), towary, środki trwałe i obiekty budowlane według zasad określonych w 

poszczególnych klasyfikacjach i nomenklaturach, wprowadzonych rozporządzeniami Rady 

Ministrów lub stosowanych bezpośrednio na podstawie przepisów Wspólnoty 

Europejskiej". 

W przedmiotowym postepowaniu przetargowym dla wyceny niektórych pozycji należało 

zastosować tzw. Odwróconą stawkę VAT. Wykonawca nie uczynili zadość temu wymogowi co w 

sytuacji braku konieczności pierwotnie podniesionej podstawy unieważnienia oznaczałoby 

konieczność odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 

2. Oferta złożona przez Wykonawcę firmę Spinel sp. z o.o.  

Oferta zawiera następujące błędy: 

Wykonawca wskazał (wyjaśnienia do oferty), iż oferuje realizację zamówienia (dostarczenie 

elementów zamówienia), które są niezgodne z  wymogami stawianymi przez Zamawiającego. 

Wykonawca do realizacji dostawy oferuje klawiaturę i mysz w All-in-one przewodowe, 

tymczasem w SIWZ (załącznik nr 5) Zamawiający wymagał urządzeń 

bezprzewodowych. 

Ponadto w nadesłanych wyjaśnieniach co do zaoferowanej karty sieciowej wykonawca 

wypowiedział się w sposób merytorycznie nieprawidłowy. Zamawiający pytał w 

wezwaniu do wyjaśnień o kartę sieciową bezprzewodową (w parametrze komunikacja) 

a odpowiedź została udzielona o karcie przewodowej (w parametrze karta sieciowa). 

W zaistniałej sytuacji ofertę wykonawcy należałoby traktować jako niezgodną z SIWZ i 

podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
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Mając powyższe na uwadze Zamawiający postanowił jak we wstępie. 

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej określone w art. 181 ustawy Pzp. 
 

   

 

 

 

     Zatwierdził: 

 

Dyrektor ZNiO dr Adolf Józwenko. 


