Szczecin, dnia 20.01.2022r.
A-ZP.381.148.2021.KO
Informacja z unieważnieniu postępowania w część 2 i 8
dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: dostawa
sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US, dysku
sieciowego NAS wraz ze switch Gigabit Ethernet z projektu eCUDO.pl oraz zakup
sprzętu komputerowego, biurowego i akcesoriów na potrzeby realizacji projektu
Uniwersyteckie Centrum Wiedzy o Dostępności w Szczecinie
Część 2 -dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby wyposażenia stanowisk pracy na US –
komputery i monitory poleasingowe
Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129) zwanej dalej uPzp informuje,
że postępowanie w ww. części zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) uPzp, gdyż
cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 47 250,00 zł brutto,
tymczasem kwota najkorzystniejszej oferty opiewa na kwotę 84 980,70 zł brutto.
Zamawiający informuje, że odrzucił ofertę Innovation In Technology Sp. z o.o.
ul. Szmaragdowa 3, 78-100 Nieknain na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10) uPzp, z uwagi na
fakt, iż oferta zawiera błędy w obliczeniu ceny. W formularzu oferty Wykonawca wskazał
stawkę podatku VAT 0 % tymczasem prawidłowa stawka to 23 %. Zgodnie z uchwałą składu
3 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2011 r., sygn. akt: III CZP 52/11 błędna stawka
podatku VAT nie jest omyłką lecz błędem. W związku z powyższym ofertę ww. wykonawcy
należało odrzucić. Zgodnie z Działem XIV swz - sposób obliczenia ceny Wykonawca miał
określić ceny jednostkowe netto, przemnożyć przez podaną ilość i wyliczy wartość netto do
wartości netto doda VAT i wyliczy wartość brutto dla danej pozycji w danej części. Zgodnie
z ustawą zwalnia się z podatku uczelnie, jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk oraz
instytuty badawcze, w zakresie kształcenia - oraz dostawę towarów i świadczenie usług ściśle
z tymi usługami związane. Zamawiający nie wskazał w swz, że zamawiany sprzęt jest
zwolniony z VAT.

Część 8
Dostawa dysku sieciowego NAS o pojemności min 16 TB wraz ze switch Gigabit Ethernet
finansowane z projektu „Elektroniczne Centrum Udostępniania Danych Oceanograficznych
eCUDO.pl” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (umowa nr
POPC.02.03.01-00-0062/18-00), nr 550-9000-900000-00850-16

Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 roku, poz. 1129) zwanej dalej uPzp informuje,
że postępowanie w ww. części zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 3) uPzp, gdyż
cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia. Zamawiający zamierza przeznaczyć kwotę 5523,94 zł brutto,
tymczasem kwota najkorzystniejszej oferty opiewa na kwotę 20 208,90 zł brutto.
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