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OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Prezydent  Miasta  Lublin  informuje,  że  postępowanie o  udzielenie  zamówienia
publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę materiałów
i  akcesoriów (plastycznych i  papierniczych)  na  potrzeby  prowadzenia  arteterapii
w klubach seniora i ośrodkach wsparcia w ramach realizacji projektu LUBInclusiON
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7  ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. Poz. 1843 ze zm.)  w zw z art 146 ust.
6  pzp  -  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą
uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie
zamówienia publicznego.

Po otwarciu ofert w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający powziął informację
w  zakresie  niezgodności  ilości  oszacowanego  asortymentu  na  etapie  szacowania
wartości zamówienia z ilością asortymentu na etapie wszczętego postępowania 

Przedmiotowa  niezgodność  dotyczy  formularza  asortymentowo-cenowego  dla
Klubu Seniora przy DPS Kalina stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ oraz umowy. 

Wada  sprowadza  się  do  nieprawidłowego  ilościowego  przeniesienia
zapotrzebowania Zamawiającego, wynikającego z  wartości, określonych w szacunku,
na  treść  wzoru  formularza  asortymentowego.  Omyłki  występują  zarówno  w  postaci
zaniżenia jak i zawyżenia zamawianych ilości poszczególnych asortymentów.

Zgodnie z art. 38 ust. 4 zd. 1 ustawy pzp Zamawiający może zmienić treść siwz
jedynie przed upływem terminu składania ofert. W niniejszym postępowaniu bezsporne
jest, że termin składania ofert już upłynął, zatem brak jest możliwości usunięcia wady
przez zmianę czy to treści ogłoszenia o zamówieniu, czy zmianę treści siwz.  Analiza
okoliczności  prowadzi  do wniosku, że stwierdzone naruszenie mogło mieć wpływ na
wynik postępowania, ponieważ gdyby wykonawcy znali rzeczywiste zapotrzebowanie
Zamawiającego,  mogłoby wpłynąć więcej  ofert  a  oferty  Wykonawców,  którzy  złożyli
oferty  mogłyby  przedstawiać  inne  wartości  jednostkowe,  a  co  za  tym  idzie
również-  sumaryczne.  Zatem  wynik  postępowania  w  sytuacji,  gdyby  stwierdzone
naruszenie nie zaistniało, mógłby być inny. 
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