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(strona internetowa prowadzonego postępowania)

Wykonawcy Biorący Udział
w Postępowaniu
Dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia
negocjacji zgodnie z art. 275 ust 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm. ; zwana dalej PZP ) pn: Dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do
Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Młynarach w ramach realizacji projektu pn. „Szkolna
Pracownia Sukcesu III”.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Na podstawie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - PZP Zamawiający informuje o
unieważnieniu postępowania :
• w Części I na podstawie art. 255 ust 2 i 3 ustawy PZP
Uzasadnienie:
1. W Części I postępowania złożono 2 oferty
N um er
oferty

1
2

N azw a albo im ię i nazw isko oraz siedziba lub m iejsce
prow adzonej działalności gospodarczej albo m iejsce
zam ieszkania w yk on aw cy, którego oferta została otw arta

MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno
Wilanka sp. z o.o., ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa

Cena brutto
wykonania
zamówienia
w złotych
38544,51
34011,96

Okres
gwarancji w
miesiącach
48
48

Termin
dostawy
10 dni
10 dni

2. Wykonawca Wilanka sp. z o.o. w swojej ofercie w załączniku Nr 2a do SWZ w miejscu gdzie
należało podać producenta i dokładny model oferowanego przedmiotu zamówienia w pozycji 3.
Robot Photon- zestaw edukacyjny wskazał Robot Photon- zestaw edukacyjny Zamawiający w
Załączniku Nr 1a do SWZ dla pozycji 3. Robot Photon- zestaw edukacyjny wymagał:
„Robot Photon Edu + Magic Dongle.
Zestaw zawiera:
• Jednego robota edukacyjnego Photon (pudełko zawiera: robota Photon, przewód micro USB
do ładowania robota, instrukcję obsługi w języku polskim, kartę gwarancyjną),
• Dostęp do aplikacji Photon EDU, Coding, Robot oraz Photon Magic Bridge,
•Dostęp do stale aktualizowanej bazy scenariuszy prowadzenia zajęć oraz dodatkowych
materiałów dydaktycznych w formie cyfrowej
• Magic Dongle do robota Photon”
Z uzyskanych informacji, w zestawie, który zaoferował Wykonawca Wilanka sp. z o.o. Robot
Photon- zestaw edukacyjny nie zawiera urządzenia Magic Dongle. Zamawiający w załączniku
Nr 1a do SWZ dla pozycji 3 Robot Photon- zestaw edukacyjny w sposób jasny i przejrzysty
zapisał specyfikację sprzętu.
Zgodnie z art. 223 ust. 1 ustawy Pzp w toku badania i oceny ofert zamawiający może
żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz przedmiotowych
środków dowodowych lub innych składanych dokumentów lub oświadczeń. Niedopuszczalne jest
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prowadzenie między zamawiającym a wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz,
z uwzględnieniem ust. 2 i art. 187, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.
Zgodnie z SWZ:
„Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia:
pkt. 2 Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością
prowadzenia negocjacji.”
oraz zgodnie z SWZ:
„Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia:
pkt 3. Wymagania ogólne:
3) Zamawiający wymagał od Wykonawcy podania w ofercie (w formularzu ofertowym)
pełnych nazw oferowanego sprzętu (producent, typ, model) wraz z jego faktycznymi
parametrami technicznymi w taki sposób, by Zamawiający był w stanie stwierdzić czy
zaoferowane
elementy
przedmiotu zamówienia spełniają wymagania określone w
specyfikacji.”
Zamawiający nie ma możliwości wzywać Wykonawcy do wyjaśnień, gdyż będzie prowadziło to
do negocjacji z Wykonawcą a co za tym idzie złamanie zasady równego traktowania
Wykonawców.
W związku z czym oferta złożona przez Wykonawcę Wilanka sp. z o.o. ul. Lindleya 16, 02-013
Warszawa jest niezgodna z treścią SWZ, gdyż prowadzi do negocjacji oraz zaproponowany
model Robot Photon- zestaw edukacyjny nie określa jednoznacznie jego parametrów.
Oferta Wykonawcy Wilanka sp. z o.o. ul. Lindleya 16, 02-013 Warszawa podlega
odrzuceniu zgodnie z art. 226 ust.1 pkt 5 PZP.
3. Zamawiający na realizację zamówienia w Części I zapewnił środki w wysokości 34200,00 zł
brutto i nie może zwiększyć tej kwoty.
W związku z tym, że oferta MPC Paweł Oleksiewicz, ul. Noskowskiego 1, 99-300 Kutno
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
Zamawiający unieważnia postępowanie.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują
Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX
PZP.

Radziszewski Jan
dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Stefana Żeromskiego w Młynarach

