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U1VIEWA±NIENIE PRZETARGU

Zgodnie z dyspozycja art. 93 list. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zaml)6eiri Publicznych (tekst
jednolity Dz. U z 2013r poz. 907 z poz. zm) informuje, ze postepowanie o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzone w trybie ,,przetargu nieograniczonego" ktorcgo
przedmiotem jest:

ZAKUP WRAZ Z DOSTAW^ I MONTA±EM MEBL1, WYPOSAZENIA SZATNI, TABLICY

INTERAKTYWNEJ Z OPROGRAMOWANIEM, SPRZETU ELEKTRONICZNEGO 1CT ORAZ ZAKUP I

DOSTAWA WYPOSAZENIA, WYPOSAZENIA WYPOCZYNKOWEGO, SPRZETU

AUDIOWIZUALNEGO, SPRZETU AGO, POMOCY DYDAKTYCZNYCH I ZABAWEK, ARTYKUL6W

PLASTYCZNYCH, ROLET w ramach projektu ,,"Otworzmy dzieciom swiat- przedszkole na
start" w Gminie Ostrdwek" Priorytet IX, Dzialanie 9.1, Poddziaianie 9.1.1 Programu
Operacyjnego Kapital Ludzki, realizowanego w oddzialach przedszkolnych w Gminie
Ostrdwek

zostalo unicwaznione.

Uzasadnienie:
Zamawiajacy po przeanalizowaniu SIWZ stwierdzil, ze opis sprzetu elektronicznego,

niektore pozycje mebli i zabawek zawieraly wskazania producenta, co stanowi naruszenie
postanowien dyrektywy 93/36/EWG w sprawie zamowieh publicznych na dostawy (art. 8 pkt.
6). Obowiazkiem zamawiajacego jest jasne i precyzyjne okreslenie przedmiotu zamowienia,
a co za tym idzie wykorzystania do jego opisania standardowych okreslen technicznych, ktore
sa zwykle uzywane w danej dziedzinie. Opis zawarty w specyfikacji istotnych warunkow
zamowienia wpfywa na przebieg postepowania o udzielenie zamowienia publicznego oraz
stanowi o istotnych postanowieniach pozniejszej umowy, dlatego tez tak istotny jest
prawidlowy opis przedmiotu zamowienia.
Zgodnie z wyrokiem Zespolu Arbitrow z dnia 18 grudnia 2003 r. zamawiajacy powinien
unikac wszelkich sformulowari lub parametrow, ktore by wskazywaly na konkretny wyrob
albo na konkretnego wykonawc^.

Uzyte przez zamawiajacego w opisie wyrazy ,,lub rownowazne" nadaty wymienionym
konkretnym produktom charakter przykladowy, jednak zamawiajacy nie podat w opisie
kazdego przedmiotu parametrow technicznych i wymogow jakosciowych dotyczacych
parametrow rownowaznych. W zwiazku z tym nie mial mozliwosci zakwalifikowania oferty
jako rownowaznej badz jej odrzucenia. Zespol Arbitrow w wyroku z dnia 12 grudnia 2003 r.
potwierdzil, iz nie mozna uznac, iz dana oferta nie spetnia wymogu rownowaznosci, jezeli z
powodu braku danych nie mozna wykazac czy dana oferta jest rownowazna.

Reasumujac: postcpowanie bylo obarczone niemozliwq do usuniecia wada uniemozliwiajac^
zawarcie nie podlegajacej uniewaznieniu umowy w sprawic zamowienia publicznego, dlatego
postanowiono jak w sentencji.

Zadanie wspoffinansowane jest ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznage'^ Program Operacyjny Kapitat
Ludzki, Priorytet IX Rozw6j wyksztatcenia i kompetencji w regionach, Dziatanie 9.1 Wyrownywanie «ans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakosci usfug edukacyjnych swiadczonych w systemie oiwiaty, Podziatanie 9.1.1 Zmniejszanie nierownosci w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej


