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Warszawa, dnia 17 kwietnia 2020 r. 
 

 
 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
 

 

dot.: numer sprawy: 1/BK/OS/POPC/PN/2020 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 288), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia  
o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Świadczenie usługi polegającej na zorganizowaniu  
i przeprowadzeniu 8 (ośmiu) tematów szkoleń dla łącznie 181 (stu osiemdziesięciu jeden) pracowników jednostek 
służb statystyki publicznej wraz z obsługą gastronomiczną oraz zapewnieniem sprzętu komputerowego wraz  
z zainstalowanym legalnym oprogramowaniem, niezbędnym do przeprowadzenia szkoleń)”; numer sprawy: 
1/BK/OS/POPC/PN/2020, ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 017-036642 z dnia 24-01-2020 r. 

 
 

Uzasadnienie: 
W dniu 30 marca 2020 r. Zamawiający dokonał wyboru, jako oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym 
postępowaniu, oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę - SOFTRONIC Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Św. Barbary 1  
w (00-686) Warszawie, na kwotę 288.450,38 zł brutto.  
 
Po dokonaniu wyboru oferty najkorzystniejszej, w związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej Polskiej 
stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz w związku z zagrożeniem zrealizowania 
przedmiotu Umowy 1/BK/OS/POPC/PN/2020 w terminach i kształcie, określonych w Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia, Główny Urząd Statystyczny zwrócił się do Ministerstwa Cyfryzacji z zapytaniem  
o możliwość podpisania aneksu do planowanej do zawarcia umowy, pozwalającego na przedłużenie terminu 
realizacji szkoleń informatycznych przewidzianych do realizacji w ramach przedmiotowego postępowania.  
 
W przekazanej opinii Centrum Projektów Polska Cyfrowa wskazano, że Zamawiający ma możliwość unieważnienia 
przeprowadzonego postępowania w oparciu o określoną w art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy przesłankę, tj. gdy wystąpiła 
istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w 
interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć, a sytuacja związana z rozprzestrzenianiem się 
COVID-19, stanowi niewątpliwie okoliczność, której nie można było przewidzieć. Wystąpienie okoliczności 
związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 niemożliwych do przewidzenia na etapie upublicznienia 
dokumentacji postępowania powoduje, że wykonanie Umowy 1/BK/OS/POPC/PN/2020 zgodnie z Opisem 
przedmiotu zamówienia, który przewiduje przeprowadzenie szkoleń w formule stacjonarnej oraz dodatkowo 
zapewnienie noclegów i wyżywienia dla uczestników, nie leży, w zaistniałej sytuacji wprowadzenia stanu epidemii, 
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w interesie publicznym. Przemawia za tym nie tylko niemożność przeprowadzenia szkoleń stacjonarnych ale także 
brak możliwości dokonania zmiany formuły przewidzianych do realizacji szkoleń na szkolenia online, na etapie 
postępowania po wyborze oferty najkorzystniejszej, zarówno z uwagi na nieefektywność ekonomiczną takiej 
zmiany, jak i na fakt, że zmiana przedmiotu zamówienia na tym etapie postępowania stanowiłaby wsteczne 
naruszenie podstawowych zasad zamówień publicznych, tj. zasad konkurencyjności i równego traktowania 
wykonawców. 
 
Na podstawie wyżej przedstawionego stanu faktycznego i prawnego, Zamawiający unieważnia przedmiotowe 
postępowanie na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 6) ustawy, ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności 
powodująca, że wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 
przewidzieć.  
 
 

Anna Borowska 
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