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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 dla Szkoły Podstawowej w Ruszczy w ramach projektu „Laboratoria 

przyszłości” 

Część 1 – dostawa wyposażenia dydaktycznego – zestaw podstawowy rozszerzony - Laboratoria 

przyszłości 

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 7 ustawy Pzp unieważnia w/w 

postępowanie w części 1. 

Uzasadnienie: 

Przepis art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek 

unieważnienia postępowania w sytuacji, wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z uwzględnieniem art. 263. 

W dniu 22.02.2022r. Zamawiający poinformował wykonawców o dokonanym wyborze 

najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, którego ofertę wybrano w dniu 01.03.2022r. powiadomił 

o odstąpieniu od zawarcia umowy. Zamawiający skorzystał w takiej sytuacji z procedury 

określonej w art. 263 ustawy Pzp i po dokonaniu ponownej oceny i badaniu ofert zwrócił się do 

Wykonawcy AV Multimedia Małysz i spółka sp. j., Kielce, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku ponownej oceny o wyrażenie zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą. Wykonawca ten nie złożył jednak takiej zgody w wyznaczonym terminie, tj. do 

dnia 04.03.2022r. 

Wobec powyższego Zamawiający po wyczerpaniu procedury wskazanej w art. 263 ustawy 

Pzp powinien unieważnić postępowanie. 

Jednocześnie biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

13 odrzuca w części 1 ofertę Wykonawcy AV Multimedia Małysz i spółka sp. j., Kielce, który nie 

wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą. 
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Część 2 – dostawa wyposażenia dydaktycznego – zestaw ponadpodstawowy rozszerzony - 

Laboratoria przyszłości 

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 7 ustawy Pzp unieważnia w/w 

postępowanie w części 2. 

Uzasadnienie: 

Przepis art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp nakłada na zamawiającego obowiązek 

unieważnienia postępowania w sytuacji, wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, z uwzględnieniem art. 263. 

W dniu 22.02.2022r. Zamawiający poinformował wykonawców o dokonanym wyborze 

najkorzystniejszej oferty. Wykonawca, którego ofertę wybrano w dniu 01.03.2022r. powiadomił 

o odstąpieniu od zawarcia umowy. Zamawiający skorzystał w takiej sytuacji z procedury 

określonej w art. 263 ustawy Pzp i po dokonaniu ponownej oceny i badaniu ofert zwrócił się do 

Wykonawcy AV Multimedia Małysz i spółka sp. j., Kielce, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę 

punktów w wyniku ponownej oceny o wyrażenie zgody na wybór jego oferty po upływie terminu 

związania ofertą. Wykonawca ten nie złożył jednak takiej zgody w wyznaczonym terminie, tj. do 

dnia 04.03.2022r. 

Wobec powyższego Zamawiający po wyczerpaniu procedury wskazanej w art. 263 ustawy 

Pzp powinien unieważnić postępowanie. 

Jednocześnie biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 

13 odrzuca w części 2ofertę Wykonawcy AV Multimedia Małysz i spółka sp. j., Kielce, który nie 

wyraził pisemnej zgody na wybór jego oferty po upływie terminu związania ofertą. 
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