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Do Wszystkich Wykonawców  

Dotyczy postępowania pod nazwą:  „Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt grantowy 

"Cyfrowa Gmina"” 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych  pod numerem 

2022/BZP 00086230/01 dnia 15.03.2022 r. 

Zawiadomienie o unieważnieniu części 1 postępowania [art. 260 ust. 1 i 2 p.z.p.] 

Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 

z 2021 poz. 1129), zwanej dalej "p.z.p.", zamawiający informuje równocześnie i każdego z 

wykonawców z osobna, o unieważnieniu Części 1 „ Dostawa sprzętu IT w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa – projekt grantowy „Cyfrowa Gmina”” w prowadzonym 

postępowaniu pod nazwą „Program Operacyjny Polska Cyfrowa - projekt grantowy "Cyfrowa 

Gmina"” 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania :  

W przedmiotowym postępowaniu dla części 1 w wymaganym terminie, tj. do dnia 29.09.2022 r. do 

godz. 10:00 złożona została oferta od następującego wykonawcy: 

1. DKS Sp. z o.o.  UL. ENERGETYCZNA 15, 80-180 KOWALE/ Oddział Rzeszów ul. 

Staromiejska 69, 35-231 Rzeszów z ceną brutto  178 350,00 i terminem wykonania 105 dni  

 

Zgodnie z zapisami  SWZ Zamawiający przy wyborze oferty miał się kierować następującymi 

kryteriami: cena: 60% oraz termin dostawy: 40%, i udzielić zamówienia Wykonawcy, który spełnia 

wymogi określone w SWZ i P.z.p. oraz uzyska najwyższą liczbę punktów według podanych powyżej 

kryteriów oceny ofert.   

W związku z zaoferowaniem przez Wykonawcę, firmę DKS Sp. z o.o.  UL. ENERGETYCZNA 15, 

80-180 KOWALE/ Oddział Rzeszów ul. Staromiejska 69, 35-231 Rzeszów, terminu dostawy 105 dni, 

który znacznie wybiega poza termin dostawy wg. kryterium określonym w SWZ, jednocześnie 

zgodnie z SWZ rozdział XIX: W przypadku zaoferowania terminu dostawy dłuższego niż 60 dni, 

Zamawiający odrzuci ofertę. 

Zgodnie z powyższym, działając w oparciu o art.  226 ust. 1 pkt. 5 – Zamawiający odrzuca ofertę 

jeżeli, jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia.  

 

Stosownie do art. 255 pkt 2 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty 

podlegały odrzuceniu. W niniejszym postępowaniu została złożona jedna oferta, która po jej 

sprawdzeniu była niezgodna z postanowieniami SWZ, tj. zaoferowany termin dostawy 105 dni, był 

dłuższy niż termin dostawy akceptowany przez Zamawiającego.   

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania:  na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy, 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli wszystkie złożone wnioski o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceni. 

 

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. wykonawca może wnieść odwołanie. 



Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. 

Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie elektronicznej 

albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono wniesione w formie pisemnej 

przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią 

przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p. Termin wniesienia odwołania do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa  po 5 dniach 

od przesłania zawiadomienia o unieważnieniu postępowania, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p. 
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