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Dotyczy: zawiadomienia o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: „Remont niecki basenowej – 

brodzika dla dzieci na terenie basenu otwartego w Strzelinie” (SCS-E14/2021). 

 

 

  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na:  

Remont niecki basenowej – brodzika dla dzieci na terenie basenu otwartego w Strzelinie 

 

Na podstawie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców  

o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie prawne: 

Przepis art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi Zamawiający może unieważnić 

postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły 

okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. Z uwagi na 

niezależne od Zamawiającego problemy techniczne nie jest możliwe dalsze prowadzenie procedury o 

udzielenie zamówienia bez ryzyka dla prawidłowości dokonywanych czynności. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W toku postępowania o udzielenie zamówienia zaistniały problemy techniczne zakłócające proces 

kierowania pytań do SWZ oraz składania ofert. Wobec niemożności usunięcia problemu technicznego w 

terminie niezakłócającym prawidłowego przebiegu niniejszego postępowania dalsze jego prowadzenie 

rodzi ryzyko naruszenia praw wykonawców udziału w postępowania. Wskazane problemy techniczne 

uniemożliwiają dalsze prowadzenie postępowania, przy czym nie jest możliwe określenie terminu 

usunięcia tych przeszkód.  

 

Z  poważaniem 

 

Prezes Zarządu 

 

/-/ Tomasz Charowski 


