Myślenice, dnia ............2011r.

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Leasing kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze standardami DCI” ZRP2/2011

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 7) w zw. z naruszeniem art. 34 w zw. z art. 139 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z
późn. zm.) – zwanej dalej „Pzp”, w zw. z art. 387 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks
Cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) – zwanej dalej „KC”, Zamawiający –
Myślenicki Ośrodek Kultury i Sportu w Myślenicach, ul. Marszałka J. Piłsudskiego 20, 32 – 400
Myślenice, informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione.

Uzasadnienie
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający unieważnia postępowanie, w przypadku gdy „postępowanie obarczone jest
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego”.

Zamawiający wszczął niniejsze postępowanie w sprawie zamówienia publicznego z
naruszeniem regulacji Pzp poprzez błędne oszacowanie wartości przedmiotowego kinowego
sprzętu cyfrowego, wskazując w treści Specyfikacji wartość nie większą niż 600 000,00 zł. Pomimo
powyższego, w trakcie prowadzenia postępowania przetargowego

Zamawiający powziął

wiadomości, iż kwota ta jest zbyt niska w stosunku do jego oczekiwań względem jakości oraz
specyfikacji technicznej sprzętu kinowego, w konsekwencji czego potencjalny Wykonawca nie
będzie w stanie dostarczyć przedmiotu niniejszego postępowania odpowiadającego powyższym
wymogom. Mając jednocześnie na uwadze, iż w niniejszym postępowaniu została złożona oferta
opiewająca na kwotę niższą niż rzeczywista, rynkowa wartość wymaganego przez Zamawiającego
sprzętu kinowego, niemożliwym jest zmiana tejże oferty na obecnym etapie postępowania.
Sytuacja taka spowoduje znaczne niedoszacowanie przedmiotu zamówienia bowiem faktycznie

leasing obejmie pena tylko część sprzętu o parametrach wymaganych przez Zamawiającego albo
obejmie sprzęt o niższej wartości funkcjonalnie nie spełniający wymagań Zamawiającego
Mając na uwadze powyżej przedstawiony stan faktyczny, z którego wynika, iż przedłożona
przez Wykonawcę oferta w sprawie zamówienia publicznego na „Leasing kinowego sprzętu
cyfrowego zgodnego ze standardami DCI” jest niezgodna z wymogami Zamawiającego, konieczne
stało się unieważnienie niniejszego zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) Pzp. Z
literalnego brzemienia powyższego przepisu wynika, iż „wadę uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego” powoduje łączne
spełnienie trzech przesłanek:
-

naruszenie przepisów ustawy przez Zamawiającego, które miało lub mogło mieć wpływ
na wynik postępowania,

-

nieusuwalny charakter tego naruszenia,
naruszenie musi powodować niemożność zawarcia ważnej umowy w sprawie
zamówienia publicznego.

Mając na uwadze powyższe nie ulega wątpliwości, iż doszło do naruszenia ustawy Pzp, bowiem
postępowanie w sprawie zamówienia publicznego zostało wszczęte z naruszeniem regulacji art. 34
Pzp. Także nieusuwalny charakter tego naruszenia będzie miał miejsce w niniejszym stanie
faktycznym, gdyż Zamawiający nie może żądać na podstawie art. 26 ust. 3 Pzp uzupełnienia treści
oferty w zakresie zmiany ceny ofertowej. Również ewentualna zmiana ceny oferty na etapie
wykonywania umowy nie wchodzi w rachubę bowiem tego rodzaju działanie oznaczałoby
dokonanie nieuprawnionej w świetle regulacji art. 144 ustawy Pzp zmiany umowy bowiem byłaby
to zmiana istotna treści umowy. Powyższe w konsekwencji powoduje, iż Wykonawca nie będzie w
stanie spełnić swojego świadczenia w postaci oddania do użytku rzeczy spełniającej wymagania
Zamawiającego, bowiem za obecną cenę wskazaną w ofercie Wykonawcy nie możliwym jest
dostarczenie odpowiedniego sprzętu multimedialnego. W związku z powyższym, zgodnie z art.
387 § 1 KC, umowa taka będzie umową nieważną, niemożliwą do wykonania.
Wobec powyższego, można jednoznacznie stwierdzić, iż przesłanki wynikające z
literalnego brzemienia art. art. 93 ust. 1 pkt 7) Pzp zostały spełnione, wobec czego Zamawiający
zmuszony jest do unieważnienia postępowania w sprawie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na „Leasing kinowego sprzętu cyfrowego zgodnego ze
standardami DCI”, nr sprawy: ZPR 2/2011, ogłoszonego w dniu ............... 2011 roku.

Z poważaniem

