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             Karczew, 8 kwietnia 2020 r. 

Zamawiający:  
Gmina Karczew – Urząd Miejski w Karczewie 
ul. Warszawska 28, 05-480 Karczew 

ZP.271.2.2020 
Strona internetowa Zamawiającego 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWA ŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
Dotyczy – Części I zamówienia 

 
Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie zadania pn.: Zakup i dostawa sprzętu dydaktycznego w ramach 
realizacji projektu pt.: „Z pasj ą do nauki w gminie Karczew” – 3 Części. Znak 
postępowania: ZP.271.2.2020. 

 

Zamawiający – Gmina Karczew z siedzibą w Karczewie, informuje, iż unieważnia przedmiotowe 

ww. postępowanie, dotyczące Części I zamówienia: na Zakup i dostawę komputerów 

przenośnych laptopów, tabletów oraz urządzenia wielofunkcyjnego, na podstawie art. 93 ust. 1 

pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 

1843) zwaną dalej „ustawą Pzp”. 

Uzasadnienie faktyczne i prawne 

Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

Pismem z 17 marca 2020 r. Zamawiający poinformował Wykonawców ubiegających się 

o przedmiotowe zamówienie oraz zamieścił w BIP informację o wyborze oferty 

najkorzystniejszej złożonej w Części I zamówienia przez Wykonawcę KNS Przemysław Wielgo, 

ul. Młoda 53, 25-619 Kielce. Następnie zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia „zwaną dalej SIWZ” –  z punktem 22, Zamawiający zwrócił się do ww. Wykonawcy  

o złożenie dokumentów i informacji wymaganych przed podpisaniem umowy (pismo 

z 19.03.2020 r.). W odpowiedzi, Wykonawca oprócz wymaganych dokumentów/informacji, 

przedłożył Zamawiającemu również specyfikację techniczną oferowanego dostępnego ww. 

Wykonawcy sprzętu, z wnioskiem o zaakceptowanie parametrów oferowanego sprzętu (pismo 

z 23 marca 2020 r., pismo z 24 marca 2020 r.). Zaproponowany w ww. korespondencji sprzęt 

komputerowy nie spełniał minimalnych parametrów technicznych określonych przez  
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Zamawiającego w SIWZ, w tym w załączniku 5B do SIWZ pn.: Szczegółowa specyfikacja 

techniczna zamawianego sprzętu dydaktycznego zwierająca opis minimalnych wymaganych  

parametrów zamawianego sprzętu, „zwanym dalej  załącznikiem 5B”. O powyższym, 

Zamawiający poinformował ww. Wykonawcę w piśmie z 24 marca 2020 r.  

W odpowiedzi, Wykonawca KNS Przemysław Wielgo, ul. Młoda 53, 25-619 Kielce,  złożył 

oświadczenie, że z powodu braku na rynku urządzeń spełniających parametry techniczne podane 

przez Zamawiającego oraz bardzo długim czasem realizacji spowodowanym pandemią 

koronowirusa, jest zmuszony do rezygnacji z podpisania umowy (pismo z 25 marca 2020 r.). 

 

W związku z wyżej opisanym stanem faktycznym, Zamawiający postanowił skorzystać 

z uprawnienia wynikającego z art. 94 ust. 3 oraz z art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp. Pismem z 26 marca 

2020 r., zwrócił się do Wykonawcy CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., 

ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 Radom, z pytaniem czy w zaistniałej sytuacji (ogłoszonym 

zagrożeniem epidemicznym), ww. Wykonawca jest zainteresowany podpisaniem umowy na 

realizację niniejszego zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie Nr 6 

złożonej w niniejszym postępowaniu. Jednocześnie, Zamawiający poinformował, że jeśli ww. 

Wykonawca udzieli odpowiedź pozytywną, dopiero wówczas Zamawiający przystąpi do 

procedury wynikającej z art. 94 ust. 3 oraz z art. 24aa ust. 2 ustawy Pzp. W odpowiedzi ww. 

Wykonawca poinformował, że jest zainteresowany podpisaniem umowy na realizację niniejszego 

zamówienia, jednakże, zaproponował sprzęt zamienny od oferowanego w ww. Ofercie (pismo 

z 31 marca 2020 r., pismo z 1 kwietnia 2020 r.). W wyniku oceny zamiennego sprzętu 

komputerowego, Zamawiający informował ww. Wykonawcę, że zamienny sprzęt komputerowy 

nie spełniała minimalnych parametrów technicznych określonych przez Zamawiającego w SIWZ, 

w tym w załączniku 5B (pismo z 31 marca 2020 r., pismo z 3 kwietnia 2020 r.). W odpowiedzi 

ww. Wykonawca CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o.o., ul. Wolność 8 lok. 4, 26-600 

Radom, złożył oświadczenie, że nie jest w stanie zrealizować niniejszego zamówienia  (pismo 

z 6 kwietnia 2020 r.). 

 

Z uwagi na wyżej opisany stan faktyczny, Zamawiający postanowił jak na wstępie. 

 
 

BURMISTRZ KARCZEWA 

mgr Michał Rudzki 

 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: Marzena Szulc  
Główny specjalista ds. zamówień publicznych 
tel.: (22) 780 65 88 lub 780 65 16 wew. 136 
e-mail:m.szulc@karczew.pl 


