Katowice, dn.12 lutego 2010 r.

UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
Ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
tel. 032/ 359 1381, 359 1379, fax. 032/ 359 2048

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
PRZEPROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
O WARTOŚCI ZAMÓWIENIA POWYŻEJ 206.000 €
na
Dostawę zestawów do interaktywnej edukacji szkolnej – 160 kpl.
(nr sprawy: RU/DW/56/09)
Zamawiający unieważnia w/w postępowanie na podstawie art.93 ust.1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 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.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostanie niezwłocznie
ogłoszone ponownie.

specjalista
Aneta Knapik
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Z-ca Kierownika
mgr Katarzyna Poprawa
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