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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Nazwa Zamawiającego: Gmina Połaniec 

siedziba: ul. Ruszczańska 27, 28-230 Połaniec 

telefon: 015-86-50-305, faks: 015-86-50-328 

https://polaniec.bip.gov.pl  e-mail: sekretariat@poczta.polaniec.eu  

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Tryb podstawowy, art. 275 pkt 1 ustawy Pzp 

NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zakup wyposażenia dydaktycznego dla Szkoły Podstawowej w Połańcu w ramach projektu 

„Laboratoria przyszłości” 

Część 1 – zestaw podstawowy 

Działając na mocy art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 pkt 2 unieważnia postępowanie w części 1. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone oferty 

podlegały odrzuceniu. W części 1 postępowania złożono jedną ofertę, która została odrzucona, 

postępowanie w części 1 podlega więc unieważnieniu. 

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy X3D sp. z o.o., Bytów na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

10 ustawy Pzp.  

Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera ona błędy w obliczeniu ceny. Wykonawca w 

formularzu ofertowym w licznych pozycjach nieprawidłowo obliczył ceny: poz. 1 dostęp do 

biblioteki bezpłatnych modeli 3D (cena jednostkowa netto 60,00 zł, ilość 1 zestaw, wartość netto 

600,00 zł), poz. 1 pomoc dla nauczyciela i ucznia (cena jednostkowa netto 450,00 zł, ilość 1 

zestaw, wartość netto 6 750,00 zł) poz. 2 (cena jednostkowa netto 1 000,00 zł, ilość 10 kg, 

wartość netto 1 000,00 zł), poz. 4 (cena jednostkowa netto 30,00 zł, ilość 1 zestaw, wartość netto 

60,00 zł), poz. 5 (cena jednostkowa netto 30,00 zł, ilość 1 szt., wartość netto 60,00 zł), poz. 6 

(cena jednostkowa netto 30,00 zł, ilość 1 szt, wartość netto 60,00 zł), poz. 8 (cena jednostkowa 

netto 10,00 zł, ilość 2 szt., wartość netto 70,00 zł), poz. 9 (cena jednostkowa netto 140,00 zł, ilość 

2 szt., wartość netto 140,00 zł), poz. 10 (cena jednostkowa netto 9 500,00 zł, ilość 2 zestawy, 

wartość netto 9 500,00 zł), poz. 11 okulary ochronne (cena jednostkowa netto 60,00 zł, ilość 7 

szt., wartość netto 600,00 zł).  

Ceny tych pozycji zostały obliczona błędnie co potwierdził sam wykonawca w wyjaśnieniach, 

jednocześnie Zamawiający nie jest w stanie samodzielnie ustalić która z cen została określona 
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prawidłowo. Nie jest to oczywista omyłka, która podlegałaby poprawieniu przez Zamawiającego. 

Łączna cena oferty podana w podsumowaniu tabeli nie wynika ze wskazanych wartości brutto a 

jednocześnie taka sama łączna cena została podana również w formularzu ofertowym. Wskazuje 

to, iż intencją Wykonawcy było zaoferowanie przedmiotu zamówienia po tej właśnie cenie. Te 

rozbieżności powodują, iż brak jest możliwości poprawienia w/w nieprawidłowości jako 

oczywistych omyłek. 

Ponadto wykonawca w pozycji 10 (zestaw szybkozłączek z cyną + rurki termokurczliwe) wskazał 

stawkę VAT 0%, podczas gdy prawidłowa stawka na ten element wynosi 23%. Przyjęcie w ofercie 

nieprawidłowej stawki VAT stanowi błąd w obliczeniu ceny, przez co oferta taka podlega 

odrzuceniu. 

Część 2 – pracownia wirtualna i robotyki  

Działając na mocy art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 pkt 1 unieważnia postępowanie w części 2. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej 

oferty. W części 2 postępowania do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta. 

Część 4 – pracownia techniczna i AGD 

Działając na mocy art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 pkt 3 unieważnia postępowanie w części 4. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 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. W części 4 postępowania wpłynęła jedna 

oferta z ceną 53 357,40 zł. Cena tej oferty przekracza kwotę którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podaną przed otwarciem ofert tj. 33 256,84 zł. 

Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty, w związku z czym 

postępowanie w części 4 podlega unieważnieniu. 

Część 5 – nagłośnienie 

Działając na mocy art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.)  
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Zamawiający informuje, że na podstawie art. 255 pkt 3 unieważnia postępowanie w części 5. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 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. W części 5 postępowania wpłynęła jedna 

oferta z ceną 61 377,00 zł. Cena tej oferty przekracza kwotę którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia podaną przed otwarciem ofert tj. 47 201,77 zł. 

Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny złożonej oferty, w związku z czym 

postępowanie w części 5 podlega unieważnieniu. 

BURMISTRZ 

mgr inż. Jacek Benedykt Nowak 

Sporządził: Rafał Kiliański 

insp. ds. zamówień publicznych 
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