
                                                                               
2.  REGIONALNA BAZA LOGISTYCZNA 

       04-470 Warszawa, ul. Marsa 110 

RBL-37 Strona 1 
 

                                                                                                 Warszawa, dnia 15 04.2019 r. 

                        

                    

 
OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA NR D/22/2019  

W ZAKRESIE ZADANIA NR 1,2 NA DOSTAWĘ OPROGRAMOWANIA. 

 

 
I. Zamawiający 2. Regionalna Baza Logistyczna informuje, że w dniu 15.04.2019 r. 

unieważnia postępowanie na dostawę  oprogramowania numer sprawy D/22/2019 

w zakresie zadania nr 1,2. 

Uzasadnienie faktyczne: w zakresie zadań nr 1,2 nie złożono żadnej oferty   

niepodlegającej odrzuceniu. 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

II.  W postępowaniu w zakresie zadania nr 1,2 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 

III. W postępowaniu w zakresie zadania nr 1 odrzucono 1 ofertę:  

1) Oferta złożona przez Wykonawcę  INFOMIKS sp. z o.o. ul. Pogodna 19F, 05-402 

Otwock – w zakresie zadania nr 1,2  

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia, w zakresie zadania nr 1,2 wymagał 

aby oferowane oprogramowanie było w najnowszej wersji dostępnej na rynku. 

Wykonawca INFOMIKS sp. z o.o. ul. Pogodna 19F, 05-402 Otwock w  formularzu 

ofertowym podał wersje oprogramowania 10.6. Wersja oprogramowania którą 

zaproponował Wykonawca  nie jest najnowszą  dostępną na rynku. Aktualna wersja 

oprogramowania to 10.7 

Zgodnie z treścią art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej 

treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (z 

zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Ustawy). Odrzucenie oferty na tej podstawie 
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wymaga jednak jednoznacznego ustalenia, że jest ona niezgodna z SIWZ (nie spełnia 

wymogów SIWZ) 

Niezgodność treści oferty z treścią SIWZ ma miejsce w sytuacji, gdy oferowany 

przedmiot zamówienia nie odpowiada przedmiotowi opisanemu w SIWZ co do 

zakresu, ilości, jakości, warunków realizacji i innych elementów dotyczących 

przedmiotu zamówienia (KIO 788/11). Treść oferty to zobowiązanie Wykonawcy do 

zrealizowania zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego. 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy oferta podlega odrzuceniu jeżeli jej treść nie 

odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy, tj. jeżeli 

niezgodność treści oferty z SIWZ nie może zostać poprawiona jako omyłka 

niepowodująca istotnych zmian w treści oferty. W przedmiotowej sytuacji 

Zamawiający uznaje, że nie ma zastosowania poprawienie oferty w trybie art. 87 ust. 

2 pkt. 3 gdyż poprawa niezgodności oferty Wykonawcy INFOMIKS,  stanowiłaby 

istotną zmianę treści oferty. 

Mając powyższe na uwadze oferta Wykonawcy w zakresie zadania nr 1,2 podlega 

odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Uzasadnienie prawne: art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – 

treść oferty Wykonawcy nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

IV. Zgodnie z art. 180 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych, Wykonawcy mogą wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od dnia przesłania 

informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 

 

 

 

Komendant 
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