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Do wszystkich Wykonawcow postępowania
Dot': postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego

na Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach pĘektu pn.:
,,Gmina Braniewo w Internecie - sułluje po całym świecie" realizowanego w zakresie
Działania 8.3 "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu

- elnclusion", osi

priorytetowej 8.

"Społeczeństwo informacyjne
- zwiększenie innowacyjności gospodarki'' Programu
Operacyj nego n n owacyj na G ospodarka 2OOT -20 j 3
I

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
Gmina Braniew.o, działąąc zgodnie z ań. 93 ust. 3 ustawy z dnia29
stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień publicznych (teksi jedn.: Dz.l'). z2O1O r. Nr 1i3, poz.
lsóiiźZ*"damia o
uniewaznieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
na
Dostawę spnętu komputeroYego i oprogramowania w ramach projektu
pn.: ,,Gmina
Braniewo w Internecie _ surfuje po ćałym świecie" prowadzonego
W trybie przetargu
nieograniczonego
Postępowanie zostało uniewaznione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7
ustawy - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z2O1O r. Nr 113,poz.759)

UZASADNIENIE
Zamawiający w dniu 01.o3.2o13r. w wyniku zapytan oferentow
dokonał zmian w S;WZ nie
mniej nie zamieŚcił prawidłowo ujednoliconej treścislWZ. W
dniu 12'o3.2o13r. jeden z
oferentów w pytaniu zwrocił uwagę' ze nie został ujednolicona
treśÓ slWZ w zakresie zmian

z01'03'2013r' co powoduje brak mozliwości rzetelnej oceny ofeń' gdyz
oferenci nie zostali
prawidłowo poinformowani co do zakresu postępowania.
Brak uszczegołowionych zapisów

SIWZ powoduje, iŻ oferty w postępowaniu stają się nieporownywalne i na ich podstawie nie
można wybraÓ ofeńy najkózystniejszej a co zatym idzie nie mozna zawrzecwaznej umowy

z Wykonawcą.W toku postępowania

ofeńę przed wyznaczonYm
terminem. W związku z powyŻszym postępowanie obarczone jest niemozliwą do usunięcia
takŻe' omyłkowo otwańo

wadą uniemozliwiającą zawarcie niepodlegającej uniewaznieniu umowy W sprawie
zamowienia publicznego.

Zamawiający po ujednoliceniu treściSlWz ogłosi ponownie postępowanie na zakres
przetargu z powiadomieniem wszystkich zainteresowanych w uniewaznionym postępowaniu.

W związku

z powyŻszym postanowiono jak w sentencji.
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