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Unia Europejska

Europejski Fundusz Społeczny

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII
Integracja Społeczna, Działanie 8.1 Aktywna Integracja osób zagrożonych ubóstwem lub
wykluczeniem społecznym.

Zainwestuj w siebie. Program aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie
Orły.

Orły, 03.02.2017 r.

GOPS.4141.3.2017
Ogłoszenie
o unieważnieniu postępowania

Zamawiający działając na podstawie z art.93 ust. l pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz.2164 z późn. zm.) zawiadamia
że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pt.
„Organizacja usług szkoleniowych i doradczych w projekcie „ Zainwestuj w siebie. Program
aktywizacji społecznej i zawodowej w gminie Orły" - zostaje unieważnione na podstawie art.
93 ust. l pkt 7 ustawy Pzp.

Uzasadnienie prawne
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust l pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych ( Dz. U. z 2015 r. póz. 2164 z późn. zm.), zwaną dalej PzP, postępowanie o
udzielenie zamówienia publicznego unieważnia się, jeśli postępowanie obarczone jest
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie faktyczne
W dniu 19.01.2017 r. Kierownik Gminnego ośrodka Pomocy Społecznej w Orłach jako
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu na realizację zadania „ Organizacja usług
szkoleniowych i doradczych w projekcie „ Zainwestuj w siebie. Program aktywizacji
społecznej i zawodowej w gminie Orły" wyznaczając termin składania ofert na dzień
27.01.2017 r., do godz. 8.00 (ogłoszenie w BIP gminy Orły z dnia 19.01.2017r.). Po otwarciu
kopert, w trakcie trwania czynności i ich badania, Zamawiający powziął informację o
dokonaniu nieprawidłowego opisu zamówienia w SIWZ, tj. Rozdział VIII. Wykaz
oświadczeń i dokumentów wymaganych od wykonawców nie przewiduje obowiązku złożenia
wraz z ofertą wykazu zrealizowanych usług szkoleniowych, natomiast jest to niezbędne w
celu dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie ma również możliwości uzupełnienia
tej oferty w tym zakresie gdyż wyklucza to pkt 5 Rozdział XV. Wada na obecnym etapie
postępowania ma charakter nieusuwalny. Wskazany opis przedmiotu zamówienia jest
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podstawowym elementem warunkującym złożenie prawidłowej niepodlegającej odrzuceniu
oferty przez zainteresowanych Wykonawców.
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający konstruując zapisy SIWZ wprowadził
niejednoznaczne zapisy w opisie warunków udziału w postępowania. Wybór oferty
najkorzystniejszej jest niemożliwą do usunięcia wadą na tym etapie postępowania.
Stan faktyczny wyczerpuje przesłanki zawarte w art. 93 ust. l pkt 7 ustawy Pzp
i Zamawiający jest zobowiązany do unieważnienia przedmiotowego postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego.
Zgodnie z art. 13 80 PzP, wykonawcy uczestniczącemu w takim postępowaniu nie
przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań
prowadzonych w oparciu o art. 1380 ustawy Pzp zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy
Pzp.
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