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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
W ZAKRESIE ZADANIA NR 2
ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIE W ZAKRESIE ZADANIA NR 2
Na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn.
zm.), Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach informuje o unieważnieniu
wyboru najkorzystniejszych ofert w zakresie zadania nr 2 z dnia 26.03.2015r. w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego oraz zawiadamia o unieważnieniu postępowania
w ramach zadania nr 2:
Na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia
postępowanie w zakresie zadania nr 2. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie:
Zamawiający w specyfikacji technicznej wymagał dostawy 2 laptopów wyposażonych m. in. w panel
dotykowy, wbudowany modem LTE oraz podświetlaną klawiaturę. Ponadto zgodnie z wymaganiami
Zamawiającego sprzęt musi pochodzić z polskiej oficjalnej dystrybucji producenta i być kierowany na rynek
polski.
W dniu 30.03.2015r. Zamawiający otrzymał drogą elektroniczną pismo od wybranego Wykonawcy
– firmy ARRIS COMPUTERS – zgłaszające, że Wykonawca nie może zrealizować umowy na zadanie nr 2
w zakresie wymaganym przez Zamawiającego, ponieważ w polskiej dystrybucji nie występuje model
oferowanego ultrabooka Toshiba Portege Z30, posiadającego zarówno panel dotykowy, podświetlaną klawiaturę,
jak i wbudowany modem LTE. Informacja ta została potwierdzona przez producenta – firmę Toshiba Europe
GmbH Sp. z o.o. A ponieważ każdy z Wykonawców, którzy złożyli ofertę na zadanie nr 2, zaoferował ten sam
model laptopa prod. Toshiba, nie jest możliwe zawarcie umowy na dostawę sprzętu, który spełniałby wszystkie
wymagania Zamawiającego. Zamawiający na tym etapie postępowania nie ma możliwości zmiany specyfikacji
technicznej sprzętu. Z tego też względu postępowanie unieważnia się w zakresie ww. zadania.
INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej opisane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień
publicznych. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego
podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy.
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