
                                                           
 
 
znak sprawy: ORG.271.8.2022  Z-8/22 
 
Gmina Babiak         Babiak, dn. 29.09.2022r. 
Plac Wolności 5 
62-620 Babiak 
 

 
Do wszystkich zainteresowanych 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU „CZĘŚCI II” POSTĘPOWANIA 
dotyczy „Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu  

„Cyfrowa Gmina”  
 

Działając na podstawie art.260 ust. 2 w związku z art. 259 i art.255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U z 2021 roku poz. 1129) Zamawiający –zawiadamia o 
unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. 
 
Uzasadnienie prawne unieważnienia: 

1) Zgodnie z art. 259 - Jeżeli zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do 
unieważnienia w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255-258. 

2) Zgodnie z art. 255 pkt 3 - cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba 
że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty; 

 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 
W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie, tj. do dnia 19 września 2022 r. do godz. 10:00 : 

 
złożono jedną ofertę na CZĘŚĆ II od następującego wykonawcy:  
ARKANET 
Wojciech Oleś, Stanisław Zygor Sp.j. 
ul.Porcelanowa 19, 40-246 Katowice 
NIP: 954-239-88-48, REGON: 277748264 
 
cena: 71 332,62 zł  
okres gwarancji: 36 miesięcy  
 

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie cz.II zamówienia wynosi: 33 320,00 zł 
brutto. 
 
 
 
 
 



                                                           
 
 

W dniu 21 września 2022 r. zamawiający ogłosił zamówienie pod nr 2022/BZP 00356700/01, 

stanowiące przedmiot zamówienia części I postępowania. W postępowaniu tym w wymaganym terminie, tj. 
do dnia 29 września 2022 r. do godz. 10:00 : 
złożono ofertę od następującego wykonawcy: 
ARCUS S.A. 
ul. Kolejowa 5 / 7, 01-217 Warszawa  
cena: 227 602,89 zł brutto  
okres gwarancji: 36 miesięcy  

Kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia dla postępowania 
„Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu  „Cyfrowa Gmina”” (cz.1) wynosi: 171 520,00 zł 
brutto. 
 
        Reasumując, zamawiający na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp podjął decyzję o unieważnieniu 
Części II postępowania pn.„Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa 
Gmina”ponieważ sumarycznie zarówno dla części I jak i części II postępowania oferty przewyższały kwotę, 
którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie całości zamówienia. 
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