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 Warszawa, 02.03.2017 r. 

 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

Szanowni Państwo, 

 

w związku z uczestnictwem Państwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia 

publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych  /Dz. U. z 2015r, poz. 2164 z późn. zm./ zwanej dalej „ustawą Pzp” 

w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa pakietu Microsoft 

Software Assurance - Open Value lub licencji równoważnej (sygnatura sprawy: 

04/ZZ/AZLZ/2017), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie 

art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ 

wskazał, iż przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietu Microsoft Software Assurance - 

Open Value (Non Company Wide) lub licencji równoważnej do produktów Microsoft 

(produkty posiadane przez Zamawiającego): 

- Office Single Software Assurance w wersji Standard lub równoważne – ilość 150 sztuk 

- Windows Remote Desktop Services CAL Single Software Assurance w wersji USER 

lub równoważne – ilość 240 sztuk  

- Windows Server Standard Core Single Software Assurance lub równoważne – ilość 16 sztuk 

- Windows Enterprise E3 per Device Single Software Assurance lub równoważne – ilość 

150 sztuk 

- Windows Server CAL Single Software Assurance w wersji USER lub równoważne – ilość 

400 sztuk 

oraz, że przedmiot zamówienia dotyczy umów z Microsoft o nr 94429673CRS1611 

i 94430469CAS1611. Zamawiający wymagał dostawy pakietu Microsoft Software Assurance 

- Open Value (Non Company Wide) lub licencji równoważnej obowiązującego 

do 29.11.2019 r. 

 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęło do Zamawiającego 9 ofert, z czego wszyscy 

Wykonawcy zaoferowali produkty firmy Microsoft. 

 

Z informacji pozyskanych przez Zamawiającego od firmy Microsoft, w ramach umowy Open 

występuje możliwość przedłużenia pakietu Software Assurance w terminie 30 dni (a za zgodą 

Microsoft 90 dni) od daty wygaśnięcia umowy.  

 



Postępowanie nr 04/ZZ/AZLZ/2017   

2 

 

Powyższe reguluje dokument – Microsoft Product Terms dostępny na stronie: 

https://www.microsoft.com/pl-pl/Licensing/product-licensing/products.aspx, strona 85, 

sekcja Odnowienie Pakietu Software Assurance \ Licencja Open. 

 

W przypadku umów 94429673CRS1611 oraz 94430469CAS1611 termin 90 dni upłynął dnia 

28.02.2017 r. Zgodnie z powyższym, nie jest możliwe ich przedłużenie, a tym samym 

zamówienie jest świadczeniem niemożliwym, gdyż nie jest możliwa realizacja przedmiotu 

zamówienia na zasadach opisanych przez Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. 

 

Zgodnie z art. 387 Kodeksu Cywilnego umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna.  

 

Mając na względzie okoliczności faktyczne oraz obowiązujący stan prawny, unieważnienie 

przedmiotowego postępowania jest uzasadnione i konieczne. 
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