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     Modliborzyce, dnia  3 październik 2022 r. 

Znak postępowania: INW.271.1.9.2022  

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy PZP pod nazwą:  Dostawa 

sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Gminy Modliborzyce w ramach 

projektu „Cyfrowa Gmina”. 
 

Zamawiający – Gmina Modliborzyce działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710), 

informuje o unieważnieniu postępowania.  

 

I. W dniu  21 września 2022 r. o godz. 9:00 upłynął termin składania ofert w postępowaniu                 

o udzielenie zamówienia na w/w zadanie podzielone na 7 części zamówienia w zakresie: 

1) części 1 zamówienia: Dostawa dysków serwerowych  do serwera wirtualizacji                       

i serwera  backupowego. 

2) części 2 zamówienia: Komputer stacjonarny. 

3) części 3 zamówienia: Dostawa produktów Microsoft lub produktów równoważnych 

4) części 4 zamówienia: Stacja robocza (komputer stacjonarny) 

5) części 5 zamówienia: Szyfrowanie poczty 

6) części 6 zamówienia: Dostawa urządzeń UTM 

7) części 7 zamówienia: Tokeny 

 

II. Do wyznaczonego terminu wpłynęły oferty w zakresie:  

1) części 1 zamówienia: Dostawa dysków serwerowych  do serwera wirtualizacji                       

i serwera  backupowego. 

2) części 2 zamówienia: Komputer stacjonarny. 

3) części 3 zamówienia: Dostawa produktów Microsoft lub produktów równoważnych 

4) części 4 zamówienia: Stacja robocza (komputer stacjonarny) 

5) części 5 zamówienia: Szyfrowanie poczty 

6) części 6 zamówienia: Dostawa urządzeń UTM 

  

III. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie: 

 

1) części 1,2,4,6 zamówienia na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp.  

Uzasadnienie faktyczne cena przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  



 
Uzasadnienie prawne „cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą 

ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu 

najkorzystniejszej oferty”. 

 

2) części 3 i 5 zamówienia na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.  

Uzasadnienie faktyczne do wyznaczonego terminu wpłynęły na część 3 zamówienia 

trzy (3) oferty, na część 5 zamówienia jedna (1) oferta. Analizując treść Rozdziału 14 

SWZ „Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu 

oceny ofert” w kryterium w zakresie części 3,5,7 zamówienia: Termin realizacji 

przedmiotu zamówienia/waga 40%,  Zamawiający mając na uwadze zasadę 

zapewnienia zachowania uczciwej konkurencji  i równego traktowania Wykonawców 

oraz zasadę przejrzystości postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

unieważnia postępowanie, które jest obarczone wadą niemożliwą do usunięcia 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

Uzasadnienie prawne zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp „postępowanie obarczone 

jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego”; 

 

3) części 7 zamówienia na postawie art. 255 ust. 1 ustawy Pzp.                             

Uzasadnienie faktyczne w przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty. 

Uzasadnienie prawne Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli „nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału                       

w postępowaniu albo żadnej oferty”.  

 

Burmistrz Modliborzyc  

    Witold Kowalik 


