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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Na dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Fundacji Solidarności Międzynarodowej 

w podziale na części 

 
Działając na podstawie art. 260 ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. poz. 2019), Fundacja Solidarności Międzynarodowej zawiadamia o 
unieważnieniu postępowania na dostawę sprzętu elektronicznego na potrzeby Fundacji 
Solidarności Międzynarodowej w podziale na części. 

Uzasadnienie prawne  

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6 2 Ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019), dalej jako „Ustawa”. 

Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada 

postępowania polega na nieopublikowaniu ogłoszenia (zmiany o zamówieniu), które jest 

integralną częścią postępowania, bez którego postępowanie nie istnieje, gdyż nie spełnia 

waloru publicznego. 

Uzasadnienie faktyczne 

Postępowanie było prowadzone w trybie art. 275 ust.2 Ustawy, a wartość zamówienia nie 
przekraczała progów unijnych. 

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania zostało umieszczone przez Zamawiającego (Fundację 

Solidarności Międzynarodowej) w dniu 29.04.2021 roku na internetowej platformie e- 

Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ w Biuletynie Zamówień Publicznych jako 

zamówienie - numer ogłoszenia: 2021/BZP 00043951/01, na 

https://www.platformazakupowa.pl/ oraz na stronie internetowej Fundacji Solidarności 

Międzynarodowej www.solidarityfund.pl w dziale ogłoszeń. Termin składania ofert mijał 

11.05.2021 o godz. 8:00.  

Zamawiający w dniu 07.05.2021 roku wprowadził zmiany do SWZ w wyniku weryfikacji treści, 

działając zgodnie z art. 137 ust. 1 Ustawy. Zmiany dokonane w wyniku weryfikacji treści SWZ 

nie zmieniały charakteru zamówienia, zatem nie było możliwości jego pierwotnego 

unieważnienia. Stosownie do art. 137 ust. 6 Ustawy Zamawiający przedłużył termin składania 

ofert do 13.05.2021 o godz. 8:00.  

Następnie Zamawiający, działając zgodnie z art. 267 ust. 2 pkt. 6, zamieścił ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia na internetowej platformie e- Zamówienia https://ezamowienia.gov.pl/ w 

Biuletynie Zamówień Publicznych. Wada postępowania wystąpiła wskutek niedokonania 

http://www.solidarityfund.pl/
http://www.solidarityfund.pl/


 

 

przez system E-Zamówienia prawidłowego zapisu zmiany ogłoszenia, pomimo wprowadzenia 

wszystkich niezbędnych danych oraz zapisania takiego polecenia w systemie.  

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, Zamawiający w oparciu o wyżej wymienione 

przepisy podjął decyzję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania przetargowego. 

 

Kierownik Zamawiającego  

Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej  

 

 
 

Rafał Dzięciołowski (19.05.2021 14:17 GMT+2)
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