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Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 1710), zwanej dalej „Ustawą Pzp”,
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn.:
„Dostawa fabrycznie nowych dwóch zestawów jednakowych rotacyjnych wyparek
próżniowych z łaźniami wodno-olejowymi każda podłączona bezpośrednio do systemu
próżniowego”.
1.

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
W pkt. 16.2. SWZ Zamawiający określił, iż ofertę należy złożyć w terminie do dnia

31.0.2022 r. godz. 12:00 CET. W Ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 00308944/01 z dnia
2022-08-17, termin składania ofert został określony na dzień 31.08.2022 r. godz. 12:00.
W pkt. 17.1. Zamawiający określił, że otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.09.2022r., po
godzinie 12:10 CET. W Ogłoszeniu o zamówieniu nr 2022/BZP 00308944/01 z dnia 2022-0817, termin otwarcia ofert został określony na dzień 31.08.2022 r. godz. 12:10.
Nie ulega wątpliwości, iż informacje o terminie składania ofert i terminie otwarcia ofert,
wskazane przez Zamawiającego nie są spójne. Ponadto należy mieć na względzie, że
przedmiotowe zamówienie będzie finansowane ze środków publicznych, a to zobowiązuje
Zamawiającego do zachowania szczególnej należytej staranności i dbałości o to, aby
przeprowadzone postępowanie było wolne od wszelkich błędów i omyłek.
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Z uwagi na to, że upłynął termin składania ofert, błąd polegający na niespójności informacji
pomiędzy SWZ, a Ogłoszeniem o zamówieniu, nie jest możliwy do usunięcia, tym samym
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą.
2.

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania
Działając na podstawie art. 255 ust. 6) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia

postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ postępowanie obarczone jest
niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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