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D/13/2020    Opole, 15.06.2020 r. 

L.dz. DZP: 530/2020                            

Do: 

Uczestnicy postępowania 

o udzielenie zamówienia 

publicznego  

 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia      

udzielonego jako część zamówienia, określonego w Planie Zamówień Publicznych Zamawiającego, o wartości 

szacunkowej nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwaną dalej „ustawą”,  

pn.: Zakup oprogramowania, licencji i urządzeń wielofunkcyjnych w ramach projektu „Zintegrowany 

Program Rozwoju Uniwersytetu Opolskiego”, w: 
 

Części nr 1: Zakup 1 szt. oprogramowania Vmware vSphere 6.7 Enterprise Plus Academic wraz z Basic 

Support dla 2 CPU na okres 24 miesięcy. 

Części nr 2: Zakup 1 szt. oprogramowania Veeam Availability Suite Enterprise Academic dla  2 CPU           

na okres 24 miesięcy. 
 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy, Zamawiający zawiadamia o UNIEWAŻNIENIU 

POSTĘPOWANIA o udzielenie zamówienia publicznego w części nr 1 i 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 

ustawy, tj. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

UZASADNIENIE 
 

Po otwarciu ofert Zamawiający stwierdził niejednoznaczność w ofertach Wykonawców, w zakresie różnicy 

pomiędzy okresem gwarancji - nie krótszym niż 24 miesiące i nie dłuższym niż 60 miesięcy, a okresem pomocy 

technicznej/wsparcia na przedmiot zamówienia wynoszącym 24 miesiące.  

W dokumentacji postępowania podano okres pomocy technicznej/wsparcia na przedmiot zamówienia - 24 

miesiące i inny okres gwarancji na przedmiot zamówienia - nie krótszy niż 24 miesiące i nie dłuższy niż 60 

miesięcy.  

W związku z powyższym mamy do czynienia ze sprzecznością powodująca, że opisany przez 

Zamawiającego przedmiot zamówienia, nie jest faktycznie tym produktem, który Zamawiający zamierza otrzymać. 
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