KRAJOWA SZKOŁA SĄDOWNICTWA I PROKURATURY
ul. Przy Rondzie 5, 31-547 Kraków

Kraków, 02 sierpnia 2021 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w zakresie Części I postępowania
Działając na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) Zamawiający odrzucił oferty nr 1 i oferty nr 3 w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym art. 275
pkt 1 pn.: „Dostawa 87 telefonów komórkowych (smartfonów) standardowych oraz 35 telefonów
komórkowych (smartfonów) ponadstandardowych do siedziby Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury mieszczącej się pod adresem 31-574 Kraków, ul. Przy Rondzie 5”- znak sprawy BAX.2611.8.2021.
W związku z powyższym Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury (Zamawiający) działając na
podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz.
U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu części I postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 pn.:
„Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury” – znak
sprawy: BA-X.2611.10.2021.
Uzasadnienie prawne:
Art. 255 pkt 3) ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11.09.2019 r. (Dz. 2019, poz. 2019
ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeśli cena lub koszt
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę
kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
Do upływy terminu składania ofert tj. do dnia 21.07.2021 r. godz. 10.00 wpłynęły 4 oferty. Po
dokonaniu oceny ofert Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5) ustawy z dnia 11.09.2019
r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. 2019, poz. 2019 ze zm.) odrzucił oferty nr 1 i nr 3, wobec
niezgodności treści ofert z warunkami zamówienia.
Wobec powyższego za najkorzystniejszą ofertę uznana została oferta nr 2, jednakże cena oferty
przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Cena najkorzystniejszej oferty wynosi 89 205,75 zł, budżet Zamawiającego przeznaczony na
sfinansowanie Zamówienia wynosi 39 008,00 zł brutto
W tym stanie rzeczy Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy
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