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       Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

       w postępowaniu o udzielenie  

N/znak: DZAP-380-14/23/08    zamówienia publicznego 

 

        

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę sprzętu komputerowego. 

 

 Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) 

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

ust. 1 pkt 7 Pzp – obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.  

  

 Przedmiotowe postępowanie zostało ogłoszone w BZP dnia 18.04.2008 r. (numer ogłoszenia 

78372-2008). Pierwotny termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 28.04.2008 r.  

W wyniku wniesienia protestów oraz modyfikacji SIWZ termin ten został przesunięty kolejno na 

29.04.2008 r., następnie na 05.05.2008 r., 12.05.2008 r. i ostatecznie wyznaczony na dzień 

15.05.2008 r.  

Częścią SIWZ był załącznik określający terminy dostaw (wyznaczono konkretne daty dostaw) 

poszczególnych etapów zamówienia. Załącznik ten w formie oświadczenia Wykonawcy miał być 

integralną częścią oferty. Poprzez niedopatrzenie Zamawiającego nie zmieniono pierwotnie 

wyznaczonych terminów dostaw, co było konieczne ze względu na wydłużenie terminu składania  

i otwarcia ofert. Do upływu ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 15.05.2008 r. złożono  

5 ofert. W czterech z nich Wykonawcy złożyli wymagane oświadczenie o dostarczeniu zamawianego 

sprzętu w pierwotnie ustalonych terminach dostaw, co jest niewykonalne, natomiast jeden  

z Wykonawców nie dołączył wymaganego oświadczenia, co jest niezgodne z treścią SIWZ.  

Zamawiający na etapie badania ofert stwierdził, że w związku z zaistniałą sytuacją nie jest możliwe 

podpisanie ważnej umowy (zgodnie z art. 387 § 1 k.c. umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna). 

 Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający uznaje, że postępowanie obarczone jest wadą 

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy i jako takie podlega unieważnieniu na zasadzie art. 93 ust. 1 

pkt 7 Pzp. 

 

         Z poważaniem 

         

Dyrektor 

Leszek Bonna 
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