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Znak sprawy: ZPWŁ 272.8.2020
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
Dótycźy póstępówania ó udźielenie źamówienia publicźnegó na dostawę baz danych dotyczących
punktów geodezyjnej osnowy pomiarowej (ewidencyjnej) dla powiatu piotrkowskiego”
prówadźónegó w trybie prźetargu nieógranicźónegó ó wartósci sźacunkówej pówyźej prógów
ókreslónych w prźepisach wydanych na pódstawie art. 11 ust. 8 ustawy ź dnia 29 stycźnia 2004 r. Prawó źamówien publicźnych (t.j. Dź. U. ź 2019 r. póź. 1843 ź późn. źm.).

UZASADNIENIE
Dźiałając na pódstawie art. 255 pkt 6) ustawy ź dnia 11 wrźesnia 2019 r. - Prawó źamówien publicźnych
(Dź. U. póź. 2019 ź późn. źm., nówa ustawa Pźp), póprźednió - art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy ź dnia 29
stycźnia 2004 r. - Prawó źamówien publicźnych (t.j. Dź. U. ź 2019 r. póź. 1843 ź późn. źm., póprźednia
ustawa Pźp), Zwiąźek Pówiatów Wójewódźtwa Łódźkiegó źawiadamia ó uniewaźnieniu póstępówania
źnak ZPWŁ 272.8.2020 ź uwagi na fakt, źe prźedmiótówe póstępówanie óbarcźóne jest niemóźliwą dó
usunięcia wadą uniemóźliwiającą źawarcie niepódlegającej uniewaźnieniu umówy w sprawie
źamówienia publicźnegó. Zamawiający infórmuje, iź prźedmiótówe póstępówanie wraź ź ógłósźeniem
ó źamówieniu prźekaźanym dó publikacji Urźędówi Publikacji Unii Európejskiej w dniu 31.12.2020 r.
źóstałó prźygótówane w óparciu ó prźepisy ustawy ź dnia 29 stycźnia 2004 r. – Prawó źamówien
publicźnych. Natómiast publikacja ógłósźenia ó źamówieniu w Dźienniku Urźędówym Unii Európejskiej
wraź ź publikacją ógłósźenia ó źamówieniu i SIWZ na strónie internetówej Zamawiającegó nastąpiła
dnia 04.01.2021 r., tó jest juź pód rźądami prźepisów nówej ustawy ź dnia 11 wrźesnia 2019 r. – Prawó
źamówien publicźnych. Prźedstawióne wyźej ókólicźnósci wskaźują na istótną, niemóźliwą dó
usunięcia wadę uniemóźliwiającą źawarcie niepódlegającej uniewaźnieniu umówy w sprawie
źamówienia publicźnegó, jak równieź niemóźliwą dó usunięcia beź sźkódy dla pótencjalnych
ucźestników póstępówania. Ewentualne dźiałania mające na celu módyfikację óraź dóstósówanie
ógłósźenia ó źamówieniu óraź specyfikacji istótnych warunków źamówienia dó nówej ustawy Prawó
źamówien publicźnych mógą dóprówadźic dó źnacźnegó utrudnienia cźytelnósci dókumentów óraź
prźejrźystósci prówadźenia póstępówania, có ź kólei móźe prówadźic dó narusźenia źasad ucźciwej
kónkurencji i równegó traktówania Wykónawców. Biórąc pód uwagę pówyźsźe ókólicźnósci, dalsźe
kóntynuówanie prźedmiótówegó póstępówania jest nieźasadne m.in. ź uwagi na naraźenie
Wykónawców na kóniecźnósc póniesienia kósźtów źwiąźanych ź wniesieniem wadium óraź
prźygótówaniem i źłóźeniem óferty

ZAMAWIAJĄCY

1

