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zawiadomienie

o unieważnieniu postępowania

Zamawiający - Gmina Bartniczka z siedzibą w Bartnicz ce przy ul. Brodnickiej 8,
działając zgodnie z art, 93 ust. 3ustawy z dnia 29 stycznia 2O04r. Prawo zamówień
PubiicznYch (Dz. U. z 2015 poz. 2164 z późn. zm.) zawiadamia, ze uniewaznia
PostęPowanie o udzielenie zamówienia publicznego opublikowane w Biuletynie
Zamówień Publicznych nr 21367-2017 z dnia 07.02.2017r., prowadzone w trybie
Przetargu nieograniczonego na zadanie pn. " Wyposażenie pomieszczeri w ramach zadąnią
Pn.: Tetmomodernizacja wraz ze zmianą sposobu uzytkowania budynków oświatovrych
PołoŻonYch w Gążawach na budynki sfużące realizacji usfug opiekrńcrych,i"k również
sPecjalistycznych usfug opiekuńczych dla osób starsTych - Dzierury Dom (SEMoR
W]GOR)" w Gzęści V SPrzęt komputerowy i biurowy, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt7
usta\^/y Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie prawne
Zamawiający unieważniaprzedmiotowe postępowanie na mocy art, 93 ust. 1 pkt 7 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. IJ. z 2015T. poz, 2764 z późn, zm,) uwzględniając
okolicznoŚci skutkujące uniewaznieniem umowy mieszczące się w klauzuli generalnej
art. 146 ust, 6 tejze ustawy. Zgodnie z dyspozycją urt.93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo
zamówień Publicznych (Dz. IJ. z 2015 poz. 2164 z poźn. zm.) zamawiający ma obowiązek
uniewaznienia postępowania jeżeli jest ono obarczone niemozliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej uniewaznieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego,

Uzasadnienie faktyczn
Zamawiający od dnia 07 lutego 2077r. prowadził postępo\Manie o udzielenie zamówienia

Publicznego w formie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposazenia pomie szczeń
w ramach zadania pn.: Termomodernizacja wraz ze zmianą sposobu uzytkowania
budynków oŚwiatowych połozonych w Grązawach na budynki sfuzące realizacji usfug
oPiekuńczych, jak również_specjalisĘcznych usfug opiekuńczych dla osób starszych -
Dzienny Dom (SENIOR V/IGOR)". Zadanie składało się z sześciu części,
W toku tego postępowania stwierdzono istotną wadę zapisów zamieszczonych w
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 7). W wymaganiach



datYczącYch Parametrów technicznych komputerów zamieszczono wymogi co do
minimalnego okresu gwarancji rózne dla poszczególnych przedmiotów zamówienia,
Nalezy zatem lzt:raĆ, iŻ doszło do wewirętrznej sprzeczności SIWZ uniemożliwiającej
dokonanie właściwej oceny wg przyjętego kryterium oceny złożonychofert.
JednYm z kryteriów oceny oferty był okres gwarancji i rękojmi G ze znaczeniem 30o/o. _
Rozdział XIII Punkt 13,2 SIV/Z , gdzie Zamawiający wskazał, że okres gwarancji i rękojmi
nie moze bYĆ krótszy niż 1,2 miesięcy pod rygorem odrzucenia oferry i nie dfuzs zy ńż 48
miesięcY, PvZY czym okres dŁuższy jest punktowany jak maksymalny wymagany w 3IV/Z.
Wskazanie w CzęŚciV- Sprzęt komputerowyz oprogramowąniem i biurowy, wopisie
Przedmiotu zamówienia w wymaganych minimalnych parametrach technicznych
komPuterów dla laptopów z modemem do Internetu dla uczestników, dla kooperatora
otaz zestawu komPuterowego dia opiekunów warunków gwarancji niejednolirych dla
róŻnYch urządzeń uniemozliwia dokonanie właściwej oceny kryterium G - okres
gwarancji i rękojmi ofert. złożonych w niniejszym postępowaniu. Dla prawidłowego
PlzeProwadzenia PostęPo\Mania niezbędna jest zatem zmiana albo kryteriów oceny albo
też opisu parametrów technicznych.

Z uwagi na PowYZej wskazane okoliczności, wobec ziszczenia się przesłanek
wskazanYch w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych _ postępowanie
nalezało uniewaznić.
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