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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający Gmina Miejska Kętrzyn, 11-400 Kętrzyn, ul. Wojska Polskiego11, na podstawie art. 260
ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2019 r. ze zm.),
zwanej dalej „ustawą”, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego „Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia wraz z montażem do Szkoły
Podstawowej nr 1 w ramach projektu pn. „Laboratorium odkrywcy w Szkole Podstawowej nr 1 w
Kętrzynie”
Uzasadnienie prawne:
Art. 255 pkt. 6) w związku z art. 16; art. 17pkt.2); art457ust.1 pkt1) ustawy Pzp
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi na fakt, iż
uniemożliwił potencjalnym wykonawcom złożenie ofert.
W dniu 25.02.2021 Zamawiający dokonał zmiany treści specyfikacji; poprzez przesunięcie terminu
składania ofert z dotychczasowego terminu tj. 26.02.2021 godz. 11.00 na dzień 04.03.2021
godz.11.00.
Zamawiający powziął informację o niedokonaniu przez niego przesunięcia terminu składania ofert w
mini portalu, gdzie termin składania ofert upłynął w dniu 26.02.2021 godzina 11.00 i uniemożliwił/a
tym samym potencjalnym wykonawcom składania ofert.
Na obecnym etapie postępowania nie ma możliwości przystąpienia do niego innych wykonawców.
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy
wybranemu zgodnie z art.17 pkt. 2. Nie jest zgodne z przepisami ustawy Pzp udzielenie wykonawcy,
zamówienia, który został wybrany w ramach procedury dotkniętej wadą, polegającą na
niezachowaniu w postępowaniu przestrzegania zgodności z zasadami naczelnymi Pzp a więc z zasadą
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców, zasadą proporcjonalności. Zasady te a
zwłaszcza zasada uczciwej konkurencji, maja charakter fundamentalnych dla udzielania zamówień
publicznych. Stąd fakt naruszenia zasad z art. 16, skutkujący realnym zawężeniem kręgu podmiotów,
które nie mogły złożyć w postępowaniu ofert, należy uznać za wadę tego postępowania
uniemożliwiającą wzięcie udziału w postępowaniu innym wykonawcom.
Zamawiający informuje, że zaniechał czynności oceny ofert, gdyż w przedmiotowym postępowaniu
nie dochodzi do rozstrzygnięcia postępowania i wyboru najkorzystniejszej oferty.
Jednocześnie informujemy, iż Zamawiający niezwłocznie ogłosi powtórne postępowanie przetargowe
w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.
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