Modliborzyce, 14 .11.2018 r.
INW. 271.1.15.2018

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA w zakresie Zadania 1
oznaczonego jako zamówienie - zakup i dostawa sprzętu komputerowego
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku
– Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) informuję
o unieważnieniu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zadanie pn.:
Dostawa sprzętu w projekcie „Młodzi kreatorzy” – w części dotyczącej Zadania 1 zakup i
dostawa sprzętu komputerowego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych na portalu
Urzędu Zamówień Publicznych pod numerem 618803-N-2018 z dnia 2018-09-19 r.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) postępowanie obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego w związku z art. 146 ust. 6 ustawy: Prezes Urzędu może wystąpić do
sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub
zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć
wpływ na wynik postępowania”
Uzasadnienie faktyczne: Po otwarciu ofert w trakcie czynności ich badania Zamawiający
powziął informację o dokonaniu nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia w załączniku
nr 1 do SIWZ - w Zespole Szkół w Modliborzycach w tabeli o nazwie: Tablica interaktywna
z projektorem (zestaw). Wada na obecnym etapie postępowania ma charakter nieusuwalny.
Wskazany opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie
prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców.
Zgodnie ze specyfikacją Zamawiający określił dostawę tablicy interaktywnej z projektorem
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jako „zestaw”

urządzeń technicznych, zgodnych służących do określonych celów.

W odniesieniu do podanych danych dotyczących tablicy interaktywnej ujętych w opisie
przedmiotu zamówienia w załączniku nr 1 do SIWZ w specyfikacji technicznej podany format
obrazu tablicy to 16:10 a rozdzielczość projektora 1920x1080 HD. Tablica interaktywna
zawarta w opisie przedmiotu zamówienia jest niezgodna z parametrami projektora. Jeżeli
tablica miałaby mieć format 16:10 to kompatybilny z nią projektor powinien mieć
rozdzielczość 1280x800 - czyli niższą. Projektor przy rozdzielczości podstawowej 1920x1080
HD to kompatybilna z nią tablica interaktywna powinna być w formacie obrazu 16:9.
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień
publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku
dokonania

przez

Zamawiającego

czynności

lub

zaniechania

dokonania

czynności

z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający konstruując zapisy SIWZ omyłkowo
wprowadził format obrazu tablicy interaktywnej 16:10 przy rozdzielczości projektora
1920x1080 HD urządzenia. Powyższy błąd spowodował złożenie przez Wykonawców ofert
niezgodnych z treścią SIWZ tj. ze względu na niespełnienie przez oferowane zestawy tablicy
interaktywnej z projektorem, błędnie opisanego przez Zamawiającego urządzenia tj. tablicy o
współczynniku kształtu16:10, tym samym nie jest możliwy wybór oferty najkorzystniejszej.
Brak możliwości wyboru oferty najkorzystniejszej jest niemożliwą do usunięcia wadą na tym
etapie postępowania. Nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonywanie zmian w
opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 20 czerwca 2012r., sygn. Akt:
KIO 1184/12), nie jest możliwe w toku badania i oceny ofert dokonywanie zmian warunków
zarówno podmiotowych jak i przedmiotowych, nawet gdyby były one obiektywnie niezasadne z
uwagi na ich np. nieracjonalność, czy trwałe przeszkody uniemożliwiające potwierdzenie
spełnienia takiego warunku. W takim przypadku Zamawiający co najwyżej może rozważać
unieważnienie postępowania. Zgodnie z treścią wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku z
dnia 28 kwietnia 2006r., II CA 218/06, „modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć warunków
udziału w postępowaniu, a wprowadzenie zmian w SIWZ dopiero po upływie terminu składania
ofert stanowi rażące naruszenie PZP i narusza warunki udziału wykonawców w postępowaniu
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o zamówienie publiczne”. Aby wada miała charakter, o którym mowa w art. 93 ust. 1 pkt 7
ustawy –Prawo zamówień publicznych muszą zaistnieć łącznie trzy przesłanki: 1) naruszenie
przepisów ustawy przez zamawiającego, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik
postępowania, 2) nieusuwalny charakter tego naruszenia, 3) naruszenie musi powodować
niemożność zawarcia ważnej umowy (Wyrok KIO z dnia 21 września 2010 r., sygn. akt:
KIO/UZP 1945/10). Zamawiający unieważniając postępowanie na podstawie przepisu art. 93
ust. 1 pkt 7 ustawy uprawnieni są do brania pod uwagę nie tylko okoliczności skutkujących
unieważnieniem zawartej umowy, określonych w art. 146 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień
publicznych, ale mogą i powinni brać również pod uwagę podleganie unieważnieniu umowy
z mocy przepisu art. 146 ust. 6 ustawy –Prawo zamówień publicznych.
Opis przedmiotu zamówienia jest jednym najważniejszym elementem przygotowania
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego mającym zasadnicze znaczenie dla
osiągnięcia celu tego postępowania - zawarcia ważnej umowy w sprawie jego wykonania. Aby
było to możliwe Zamawiający musi nie tylko opisać przedmiot zamówienia w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w sposób jasny, zrozumiały i wyczerpujący aby wykonawcy
nie mieli wątpliwości jaki produkt mogą zaoferować (przepis art. 29 ust. 1 ustawy – Prawo
zamówień publicznych), ale jednocześnie ten sposób opisu nie może utrudniać uczciwej
konkurencji, jak również co do zasady, nie może polegać na wskazaniu znaków towarowych,
patentów lub pochodzenia (przepisy art. 29 ust. 2 i 3 ustawy Prawo zamówień publicznych)wyrok KIO z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 1733/10.
Niniejszym, na co wskazano w treści pisma zaistniała nieusuwalna wada postępowania, co
miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania co uniemożliwia także zawarcie nie
podlegającej unieważnieniu umowy. Dokonano błędnego naruszającego zasady uczciwej
konkurencji opisu przedmiotu zamówienia co miałoby bezspornie 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 należy unieważnić na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy –Prawo zamówień publicznych (wyrok KIO z dnia 2
czerwca 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 982/10).
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Z uwagi na wyżej wskazane okoliczności, wobec zaistnienia przesłanek wskazanych w art. 93
ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, postępowanie należy unieważnić.
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