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AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław
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Numer ewidencyjny: 133/2019/WEW
Numer sprawy: DZP. 263.4.2019.DS

Zawiadomienie o unieważnieniu części I – Wycieczka na Lubelszczyznę
postępowania pt.:
ORGANIZACJA WYCIECZEK NA LUBELSZCZYZNĘ I DO TRZECH STOLIC:
BUDAPESZTU, WIEDNIA, BRATYSŁAWY DLA PRACOWNIKÓW AWL
nr sprawy WNP/18/PN/2019
nr sprawy WNP/18/PN/2019
1. Zamawiający:
Akademia Wojsk Lądowych
imienia generała Tadeusza Kościuszki
ul. Czajkowskiego 109, 51-147 Wrocław, Faks: 261 658 425
1. Postępowanie unieważniono – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp –
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie:
Zamawiający po zapoznaniu się z treścią złożonych ofert i dokonaniu ich badania w
odniesieniu do wymagań SIWZ stwierdził, że w opisie przedmiotu zamówienia
zawartym w SIWZ, w planie zwiedzania Zamościa omyłkowo ujęto Zamek królewski
oraz Kaplicę zamkową Świętej Trójcy, które znajdują się jedynie w Lublinie i tam
również zostały objęte planem zwiedzania. Powyższa omyłka Zamawiającego skutkuje
złożeniem nieporównywalnych ofert. Część Wykonawców oferuje zwiedzanie
Zamościa zgodnie z błędnymi zapisami siwz, a zatem oferuje świadczenie niemożliwe
do spełnienia, co tym samym wyklucza możliwość zawarcia umowy o zamówienie
publiczne. Pozostali Wykonawcy oferują zwiedzanie Zamościa zgodnie ze stanem
faktycznym, ale niezgodnie z zapisami siwz, z uwagi na pominięcie wskazanych
obiektów, co w świetle przepisów ustawy Pzp powinno skutkować odrzuceniem oferty.
W opisanych powyżej okolicznościach Wykonawcy nie mogą ponosić ujemnych
skutków wad postępowania, leżących po stronie Zamawiającego, stąd Zamawiający
odstępuje od czynności odrzucenia ofert niezgodnych z treścią siwz. Celem
ogłoszonego postępowania jest udzielenie zamówienia publicznego wyłącznie
Wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy, a w tej sytuacji wykazane wady
uniemożliwiają taki wybór oraz zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Dalsze procedowanie postępowania nie prowadzi do osiągnięcia celu określonego
powyżej, Zamawiający unieważnia postępowanie w części I na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 7 ustawy Pzp.
Pouczenie o środkach ochrony prawnej.
Zgodnie z przepisami art. 179 do art. 183 Ustawy Pzp. Wykonawcom, którzy mają lub
mieli interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli lub mogli ponieść szkodę w
wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp przysługują środki
ochrony prawnej określone w dziale VI Ustawy Pzp.
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