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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
na: „Zakup laptopów dla dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR”

Na podstawie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający zawiadamia równocześnie
wszystkich Wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie prawne:
Niniejsze postępowanie Zamawiający unieważnia na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne:
Jeden z Wykonawców pismem z dnia 07 czerwca 2022 roku wniósł o usunięcie zapisu aby
serwis musiał być realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego
producenta wraz z oświadczeniem producenta, lub przy pozostawieniu takiego zapisu prosimy
o wprowadzenie stosownych zmian w umowie zwalniające z działań serwisowych wykonawcę na
rzez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający przeanalizował zapisy Specyfikacji Warunków
Zamówienia, a w szczególności zapisy w załączniku nr 1 (Szczegółowy Opis Przedmiotu
Zamówienia) oraz załączniku nr 7 (Projekt umowy) i uznał argumentację Wykonawcy za
uzasadnioną. Jednak na tym etapie postępowania Zamawiający nie może dokonać modyfikacji
zapisów w tych dwóch załącznikach.
Pozostawienie tych zapisów może skutkować dla Zamawiającego przeprowadzeniem przez
Urząd Zamówień Publicznych kontrolą postępowania oraz możliwą korektą dofinansowania
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości. W istniejącym stanie postępowanie to jest obarczone
niemożliwą do usunięcia wadą, która uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Biorąc powyższe pod uwagę Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie
art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych.

Zamawiający informuje, że o wszczęciu postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu
zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia zostaniecie Państwo poinformowani
osobnym pismem.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują
Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX
Pzp.
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