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                     Gmina Dąbrowa Białostocka 
 

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka 
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017 

www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl 
 

 

Dąbrowa Białostocka, dnia 13 lipca 2022 r. 

BRG.272.24.2022 

ID postępowania - 617093 

 

  Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, o 

którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawą Pzp” na dostawę 

komputerów przenośnych typu laptop oraz monitorów interaktywnych na potrzeby 

Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej 

 

 

Informacja  

o ponownym unieważnieniu decyzji o rozstrzygnięciu postępowania 

 

        Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający niniejszym unieważnia podjętą w 

dniu 4 lipca 2022 r. decyzję w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego. 

 

        Zamawiający w dniu 4 lipca 2022 r. dokonał ponownego wyboru najkorzystniejszej 

oferty wybierając jako najkorzystniejszą ofertę Wilanka Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 

przy ul. Lindleya 16 i odrzucając oferty KNET SERVICES Sp. z o.o. (w oparciu o 

dyspozycję art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp oraz w oparciu o dyspozycję art. 226 ust. 2 lit. c 

ustawy Pzp), ofertę PH HAWK M. Sawicki, A. Sawicki (w oparciu o dyspozycję art. 226 

ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp), ofertę Grupa MAC S.A. (w oparciu o dyspozycję art. 226 ust. 2 lit. 

c ustawy Pzp), ofertę CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka Sp. z o. o.  (w oparciu o 

dyspozycję art. 226 ust. 2 lit. c ustawy Pzp) oraz ofertę SUNTAR Sp. z o. o. (w oparciu o 

dyspozycję art. 226 ust. 2 lit. c ustawy Pzp).  
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      W dniu 8 lipca 2022 r. Wykonawca  Wilanka Sp. z o. o. poinformował Zamawiającego 

o braku dostępności zaoferowanego wraz z ofertą sprzętu elektronicznego. Zgodnie z 

dyspozycją art. 144 ust. 1 ustawy Pzp zakazane są istotne zmiany postanowień umowy w 

stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wybory Wykonawcy, chyba że 

Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu 

lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający w SWZ oraz ogłoszeniu o 

zamówieniu dla przedmiotowego postępowania nie przewidział zmiany umowy polegającej 

na dopuszczeniu możliwości dostawy innego sprzętu niż określony w ofercie.  

 

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje unieważnienia decyzji o rozstrzygnięciu 

postępowania. 
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