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Przetarg nieograniczony pn. " Usługi pralnicze". 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-29/12 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

 Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, nr 113, poz. 759 z późn. zm., zwanej dalej ustawą) Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nr: DZP.272-29/12, ponieważ 

postępowanie to obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

Uzasadnienie: 

Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ (Formularzu ofertowym) w pkt. 2 przedstawił tabelę cenową, 

będącą podstawą wyliczenia ceny brutto całego zamówienia, w której błędnie określił miesięczna ilość 

kilogramów podlegających usłudze prania – tj. 34 000 kilogramów zamiast 1 417 kilogramów.  Wobec 

powyższego  Wykonawcy powzięli informacje, iż ilość 34 000 kg dotyczy kalkulacji miesięcznej, 

podczas gdy była to ilość przewidziana przez Zamawiającego na cały 24 miesięcy okres trwania umowy, 

co przełożyło się na odbiegająca od rzeczywistego szacowania wartość zamówienia.  

Zamawiający dopiero po upływie terminu składania ofert,  podczas ich badania, zauważył istotny 

błąd w SIWZ, jednakże na tym etapie postępowania nie miał możliwości jego poprawy w drodze 

modyfikacji specyfikacji.   

 Powyższy błędny opis zakresu ilościowego przedmiotu zamówienia, rażąco odbiegający od 

faktycznych potrzeb Zamawiającego odnośnie usług pralniczych, a ponadto skutkujący realnym 

wpływem na ograniczenie dostępu do niniejszego zamówienia większej ilości podmiotów z uwagi na 

pozornie wysoki zakres ilościowy usługi, - stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 i 2 ustawy, które miało 

wpływ na wynik postępowania, zatem nie mogło dojść do zawarcia niepodlegającej unieważnieniu 

umowy.  

Wobec faktu obarczenia niniejszego postępowania niemożliwą do usunięcia, wyżej opisaną wadą, 

która uniemożliwia Zamawiającemu - wobec naruszeń przepisów ustawy - zawarcie umowy, która 

niepodlegałaby unieważnieniu, konieczne stało się unieważnienie przedmiotowego postępowania.  

 

 Zamawiający informuje także, iż w najbliższym czasie zostanie wszczęte kolejne postępowanie na 

usługi pralnicze. 
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