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Wg rozdzielnika

Dostawa duZej infrastruktury badawczej sluZ4cej potrzebom badarfi naukowych
lub prac rozwojowych na rozbudowg infrastruktury informatycznej nauki pn. ,,Rozw6j potencjalu
infrastruktury informatycznej wspieraj4cej badania naukowe Instytutu Agrofizyki im. B. Dobrzariskiego
Polskiej Akademii Nauk w Lublinie" - Macierz dyskowa i biblioteka taSmowa finansowan4 przez
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wy2szego

zAwrADoMrENrE O tnlrEwAzNrnlvru posT4powANrA

Dzialaj4c na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowieh
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z poLn. zmianami), zman4 dalej ustaw4 pzp Zamawiaj1cy -
Inst5rtut Agrofizyki im. B. Dobrzafskiego Polskiej Akademii Nauk w Lublinie, zawiadamia
o uniewaznieniu postgpowania o udzielenie zam6wienia publicznego na Dostawg duiej infrastruktury
badawczej sluZ4cej potrzebom badarfi naukowych lub prac rozrvojowych na rozbudowg
infrastruktury informatycznej nauki pn. ,rRozrv6j potencjalu infrastruktury informatycznej
wspieraj4cej badania naukowe Instytutu Agrofiryki im. B. Dobrzariskiego Polskiej Akademii Nauk
w Lublinie" - Macierz dyskowa i biblioteka ta6mowa finansowan4 przez Ministerstwo Nauki i
Szkolnictwa Wy2szego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, opublikowanego
w Biuletynie ZamowiehPublicznych dnia 18.08.2015r. pod numerem 212520 -2015.

Postgpowanie zostalo uniewaznione na podstawie art. 93 ust. I pkt 4 ustawy pzp. Cena ofefty znajniAsz4
cen?przeryLszakwotg,ktor4Zamawiaj4cy zamierza przeznac4td na sfinansowanie zam6wienia.

Uzasadnienie faktyczne i prawne
Zamawiaj4cy v,ryznaczyl termin skladania i otwarcia ofert w przedmiotowym postgpowaniu

o udzielnie zam6wienia publicznego na dzien 27.08.2015 r., godz. 72:00. Do uptyrvu terminu skladania
ofert, wplyngly dwie oferty narealizacjg przedmiotowego zadania.

Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy pzp bezpoirednio przed otwarciem ofert Zamawiaj1cy podal
kwotg, ktor4zamierzalprzeznaczycnarealizacjg przedmiotowego zam6wienia, tj.: 163 928,30 z].netto.

Komisja powolana do niniejszego postgpowania dokonala otwarcia ofert i stwierdzila, 2e ofefia
znajni2sz4 cen4 przewyZsza kwotg, kt6r4 Zamawiaj4cy zamierza przeznaczyd na sfinansowanie
zam6wienia.

Nr
ofertv:

Nazwa i adres Wykonawcy: Cena ofertowa
(brutto):

1

IT PROJEKT Sp. z o.o.
ul. Szturmowa 2
02-678 Warszawa

2.
BLUECOM
Jaroslaw Piekarz
35-078 Rzesz6w.
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Zgodnie z art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy, Zamawiaj4cy uniewaznia postgpow anie, jeaeli cena
najkorzystniejszej oferty , kt6r4 Zamawiajiliy zamierza
ptzeznaczy6 na sfinansowanie zam6wienia. chyba 2e Zarnawiaj1cy moLe zwiEkszyl tg kwoig do ceny
naj korzystniej szej oferty.

Po analizie moZliwoSci finansowych jednostki Zamawiajqcy stwierdzil, Ze nie jest moZliwe
zwigkszenie kwoty pierwotnie przeznaczonej na realizacj g zam6wienia do ceny oferty z najiizsz4 cen4.

W zwi4zku zWm, Zamawiaj4cy uniewaZnia postgpowanie na podstawie art. g3 rrri t pkt 4 ustawy
pzp.

JednoczeSnie, majqc powylsze na uwadze Zamawiaj4cy odst4pitr od badania ofert zloZonych
w postgpowaniu, co jest zgodne z uzasadnieniem do ustawy zmieniajqcej ustawg Prawo zam6wien
publicznych z dniem 29 stycznia 2070r. w czgsci dotycz1cej zmiany art 93 ust. I pkt 4 (art. I
pkt2l lit a) ustawy z dnia2 grudnia2009r. (Dz. U. 22009.223.r77g):

,,Jednoczeinie proponuie sig zmiang art. 93 ust. I pkt 4 w taki spos6b, aby zamawiajqcy
m6gl uniewaznit postgpowanie o udzielenie zamdwienia publicznego bez konieczno1ci badania i
oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, jezeli cena oferty z najni2szq cenq
przelcracza kwotg, ktdrq zamierza przeznaczyt na sfinansowanie zam6wienia,,.

Powy?sze stanowisko Zamawiajqcego jest sp6jne z wyrokiem KIO z dnia 10 maja2010
r., KIO 969113, www.uzp.gov.pl

,,Co wigcej, w ocenie s&adu orzekajqcego lzby w Swietle aktualnego brzmienie art. 93
ust. 1 plct 4 ustawy P.z.p.

Zuwaginapowyhsze, uniewa2nienie postgpowania jest konieczne i uzasadnione.

Dzigkuj emy za udziaL w postgpowaniu.
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