
  

 
 
 
 

BZP.271.54.2022.PB                                                                       Dębica, dn. 09.01.2023 r. 
 

 

I N F O R M A C J A 

o unieważnieniu postępowania  
 

           Gmina Miasta Dębica, działając w oparciu o art. 260 ust. 1 i 2 Ustawy  z  dnia  11 września  

2019 r.  Prawo  zamówień  publicznych,  (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) niniejszym informuje, że 

postępowanie przeprowadzone w trybie podstawowym na zamówienie pn.:  

 

Dostawa i zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu 

grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty  PPGR” dla 

Gminy Miasta Dębica (3) 

 

zostało unieważnione w zakresie: 
 

uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 256 Ustawy Prawo zamówień publicznych.  
 

uzasadnienie faktyczne: 

Gmina Miasta Dębica działając na podstawie art. 527, art. 552 ust. 1 oraz art. 554 ust. 3 pkt 1)  

lit. a) i b) ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1710 

ze zm.), w związku z otrzymaniem w dniu 12.12.2022 r. odpisu wyroku Krajowej Izby Odwoławczej 

(wyrok z dnia 06.12.2022 r.) o uwzględnieniu odwołania wniesionego w uprzednio prowadzonym 

postępowaniu znak: BZP.271.45.2022.PB: „Dostawa i zakup sprzętu komputerowego wraz  

z oprogramowaniem w ramach realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich 

w rozwoju cyfrowym – „Granty  PPGR” dla Gminy Miasta Dębica (2)” – sygn. KIO 3049/22 nakazującego 

Zamawiającemu unieważnienia czynności unieważnienia postępowania oraz ponownego zbadania  

i oceny ofert – została zobowiązana do wykonania nakazanych czynności. 

W efekcie powtórzenia czynności badania i oceny ofert Zamawiający w dniu 27.12.2022 r. dokonał 

wyboru wykonawców w obu częściach uprzedniego postępowania, tj. w części I – „Dostawa 

komputerów przenośnych” oraz w części II – „Dostawa zestawów komputerowych z monitorem, 

klawiaturą, myszą, kamerą internetową z mikrofonem”. 

Zakres postępowania, na które zostało złożone odwołanie jest tożsamy z przedmiotem zamówienia 

objętego niniejszym postępowaniem. 

 

 



 
   
  
   

 
 
 
 

ZASTĘPCA BURMISTRZA 
 

mgr inż. arch. Jerzy Sieradzki 

 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia przed 

upływem terminu składania ofert, gdyż wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie 

postępowania jest nieuzasadnione. Postępowanie objęte tym samym przedmiotem zamówienia 

zostało zakończone. 

 

 

 

 

 

 

Do zamieszczenia: 

- strona internetowa prowadzonego postępowania 


