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 Kraków, dnia 26.05.2021 r. 

 

 

 

        Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU 
postępowania o udzielenie zamówienia na  

 
„Zakup i wdrożenie infrastruktury serwerowej w ramach projektu „Digitalizacja zasobów 

będących w posiadaniu Polskiego Wydawnictwa Muzycznego – kontynuacja”, 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020”. 
 

w trybie przetargu nieograniczonego 
postępowanie nr ZZP.261.33.2020 

Na podstawie art. art. 92 ust. 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jedn. Dz. U. z 2019 poz. 1843 z późn. zm. — dalej jako ustawa Pzp) Zamawiający – Polskie 

Wydawnictwo Muzyczne, informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu, z uwagi na okoliczności 

faktyczne zaistniałe od wyboru oferty najkorzystniejszej, dokonano ponownego rozstrzygnięcia dla 

niżej wskazanej części zamówienia w następujący sposób: 

 

Część zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2  
Zakup urządzenia UPS wraz z dodatkowym modułem baterii (1kpl.) 

 

Informacja o unieważnieniu  

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu dla części zamówienia nr 2 - Zadanie nr 2 złożono dwie oferty. W dniu 23.03.2021 

roku, Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej na realizację w/w części zamówienia - 

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej przekazana Wykonawcom w dniu 23.03.2021 roku oraz 

w tym samym dniu zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.  

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówił podpisania umowy na 

warunkach zawartych w złożonej ofercie. W związku z upływem terminu związania ofertą, przed 

zastosowaniem procedury wskazanej  w art. 94 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający zwrócił się z 

wnioskiem do Wykonawcy, który złożył ofertę w tym postepowaniu o wyrażenie woli zawarcia umowy 

na warunkach wskazanych w ofercie. W związku z odmową tego wykonawcy uzyskaną w dniu 

13.05.2021 roku, Zamawiający nie dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej na podstawie 

art. 94 ust 3 ustawy PZP.  

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli: (…) 7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego” 

 

Z uwagi na okoliczność odstąpienia od zawarcia umowy przez Wykonawcę, którego oferta została 

pierwotnie uznana za najkorzystniejszą, jak również z uwagi na brak woli zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia z Wykonawcą, który złożył kolejną ofertę na realizację tej części zamówienia,  

przyjąć należy, iż w postępowaniu nie istnieje żadna ważna i wiążąca oferta, na podstawie której 

mogłoby dojść do zawarcia ważnej umowy w sprawie realizacji Części nr 2 zamówienia – Zadanie nr 

2, w związku z czym unieważnienie postępowania jest zasadne.  
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Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale  

VI ustawy Pzp.  

 

 

                  Z poważaniem  
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