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Lublin, 1 grudnia 2020 r.

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie przetarg
nieograniczony na: Dostawa sprzętu komputerowego dla Politechniki Lubelskiej, był
zobowiązany unieważnić następujące części:
Nr
części
15

Temat
Powód unieważnienia
Część 15: Router WiFi - 1 sztuka
Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu (…)
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Z tego względu
zamówienie dla danej części podlega unieważnieniu.

16

Część 16: Router WiFi - 1 sztuka
Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu (…)
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Z tego względu
zamówienie dla danej części podlega unieważnieniu.

17

Część 17: Zestaw serwerowy - 1 sztuka
Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty
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niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu (…)
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu nie wpłynęła żadna oferta. Z tego względu
zamówienie dla danej części podlega unieważnieniu.
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Część 21: Zestaw komputerowy do wirtualnej rzeczywistości - 7 sztuk
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019
r. poz. 1843 ze. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia
się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny oferty
najkorzystniejszej.
W przedmiotowym postępowaniu cena najwyżej ocenionej oferty przekracza
możliwości finansowe Zamawiającego. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na
realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty
najkorzystniejszej. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi
przesłanka unieważnienia postępowania na w/w podstawie prawnej.
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Część 24: Komputer mobilny - ultrabook - 10 sztuk, min. 5 szt. + 5 szt. prawa
opcji
Uzasadnienie prawne: Art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp: Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu (…)
Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu wpłynęła jedna oferta. została odrzucona
jako niezgodna z SIWZ. Z tego względu zamówienie dla danej części podlega
unieważnieniu.
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