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(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 15.10.2009, 2009/S 199-286324)

Przedmiot zamówienia:
CPV: 38652100, 30213100, 30195000, 32322000.
Projektory.
Komputery przenośne.
Tablice.
Procedura niepełnaZamówienia nie udzielono.Zamówienie może być przedmiotem ponownej publikacji.
Inne dodatkowe informacje
Zamawiający unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo
zamówień publicznych - wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie
zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, postępowanie obarczone jest
wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający został poinformowany o zmianie liczby szkół będących beneficjentami projektów: „Aktywny w szkole
- aktywny życiu” i „Partnerzy w nauce”. W związku z powyższym dalsze prowadzenie postępowania na warunkach
i zasadach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia a tym samym zawarcie umowy stało się
niemożliwe.
Ceny przedstawione w ofertach opierały się na kalkulacji dostawy, montażu, próbnego pokazu, przeszkolenia oraz
innych świadczeń dla 160 beneficjentów projektów - zmiana ilości szkół ma zatem bezpośrednie przełożenie na ceny
ofert. Przedmiotowe zamówienie w całości finansowane jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, co oznacza, że Zamawiający otrzyma środki jedynie na realizację zamówienia w szkołach będących
uczestnikami projektów.
W zaistniałej sytuacji realizacja zamówienia w zakresie objętym dokumentacją postępowania nie jest możliwa ponieważ
wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania a także wykonanie zamówienia nie leży
w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Przedmiotowe zamówienie nie może być w całości
sfinansowane, poniesione koszty nie będą stanowić kosztów kwalifikowanych w obu projektach.
Postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający odpowiedziami z dnia 20.11.2009 dokonał zmiany SIWZ nie dokonując zmiany treści ogłoszenia.
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