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Dotycży: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - ,,Tr.nsport dla uczestników
projektu pod nazwą - Utwo.zenie Dziennego Domu Opieki Medycznej w
sycowie"
(znak sprawyi PZSIPN/1712020)

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU
POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENrAPUBLICZNEGO

Na podstawie art, 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz.U.2019.1843 zpóżn. Tn ), Zwanej dalej usta\łą Pzp przekazuję

informację o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówięnia publicznego,

uzasadnienię faktvczne:
Zamawiający nie zamieścił informacji o postępowaniu w Bazie Konkurencyjności.
Zamieszczenie j est obowiązkowe, ponieważ postępowanie dotowane j est ze śtodków
unijnych.

uzasadnienie prawne:

Mając na uwadze powyzsze okoliczności faktycznę należy stwierdzić, żę została \łTczeĘana
przesłaŃa unieważnienia postęporvania o udzielenie zamówięnia publicznego, okręślona w
aft. 93 pkt 3 ustawy Pzp, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówię1,1ia publicznego, jeżeli postępowanie obarczonejest niemożliwą do

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej urrieważnieniu umowy w sprawie

zamówienia publicznego.
W pEedmiotowym postepowaniu niezamieszczenie informacji o postępowaniu w Bazie
Konkurencyjności, co w ocenie Zamawiającego na wpływ na wynik postępowania.

Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej ,,Zamawiający w kudej chwili, az do

momentu podpisania umowy, w razie stwierdzenia, ze któraś zjego czynności w
szczególności istotnych dla wyniku postępowania - została Wykonana wadliwie, a czynność
ta może na danym ętapie zamówienia zostać unięwaźniona, ma pmwo skorygować swoje

wadliwe działanie lub zaniechanie" (wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 03 lutego

2015 loku, sygn.. akt KIo 2'7'16/14).

Powyższy błqd został l]osLtzężony przęzZamawiającęgo w dDiu 30 listopada 2020 foklL po

zamięszczeniu postępowania w dniu 27 listopada 2020 loku w Biuletynie zamórłień
Publicznych oraz na BIP Zamawiającego. Na tym etapie postępowania nie można dokonać

iuż zmiany. Zaistniała wada jęst wadą na tym etapię postępowania nieusuwalną.
Mając na uwadze powyższe nalęży stwierdzić, źe postępowanie obarczonęjęst niemoźliwą do

usrrnięcia wadą uniemożliwiającą żawarcie niepodlegającej unieważnięniu umowy w sprawie

zamówienia publicznego, a tym samym podlega unieważnieniu,
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