Radzymin, dnia 12 stycznia 2010 r.

dotyczy: PN-3-POIG/2009
Zadanie: przeprowadzenie szkoleń z obsługi komputera i korzystania z Internetu.

Informacja o uniewaŜnieniu postępowania
Urząd Miasta i Gminy Radzymin, z siedzibą w Radzyminie, Pl. Tadeusza Kościuszki 2, uprzejmie
informuje, iŜ w wyznaczonym terminie na składanie ofert w postępowaniu prowadzonym
w trybie przetargu nieograniczonego poniŜej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
wpłynęło 13 ofert.
Zamawiający odstąpił od dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty podejmując decyzję
o uniewaŜnieniu postępowania (art. 93 ust. 1 p. 7), obarczonego wadą uniemoŜliwiającą
zawarcie waŜnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie:
Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia „Zajęcia odbywać się będą w Radzyminie
jednocześnie dla 2 grup po 20 osób, które będą uczestniczyć w szkoleniu trwającym 6 godzin
lekcyjnych. Zajęcia trwające 6 godzin odbędą się jako pierwsze spośród wszystkich. W trakcie
szkolenia odbędzie się takŜe przekazanie sprzętu komputerowego wraz ze sprzętem
umoŜliwiającym dostęp do sieci Internet i przeszkolenie przez dostawcę sprzętu z instalacji ww.
sprzętu. Szkolenie odbędzie się na przekazanym sprzęcie” (…)
„Wykonawca wyposaŜy podczas dwóch pierwszych zajęć trwających łącznie 24 godziny
lekcyjne salę wykładową w odpowiednią do liczby uczestników liczbę zestawów komputerowych
z moŜliwością korzystania z Internetu oraz oprogramowania umoŜliwiającego naukę obsługi
poszczególnych programów oraz rzutnik multimedialny do przeprowadzenia prezentacji. Kolejne
dwa zajęcia będą prowadzone na sprzęcie komputerowym wraz ze sprzętem
umoŜliwiającym dostęp do sieci Internet przekazanym uczestnikom szkolenia przez
Zamawiającego”.

Zamawiający, w dniu 6 stycznia 2010 r. został poinformowany (w trakcie prowadzonego
równolegle postępowania przetargowego na usługę dostępu do sieci Internet) iŜ dostawcy usługi
dostępu do Internetu, nie mogą zagwarantować wykonania usługi w sposób umoŜliwiający dostęp
do Internetu w terminach, w których zaplanowano szkolenia w niniejszym postępowaniu
przetargowym. Tym samym, Zamawiający nie moŜe zapewnić warunków wykonania zamówienia
zgodnie z przedstawionymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nie moŜna zapewnić
wszystkim uczestnikom szkoleń dostępu do Internetu).
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 p. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych.
Wykonawcom oraz Uczestnikom konkursu przysługują środki ochrony prawnej, zgodnie
z wytycznymi działu VI, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych
(tekst jednolity Dz. U. Z 2007 Nr 223 poz. 1665 z p. zm.)
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