
 

 

 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 24.11.2021 r. 

 

 

dot.: numer sprawy: 21/ST/KSZBI/POPC/PN/2021 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

Działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  
z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup materiałów 
e-learningowych dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników wewnętrznych (pracowników jednostek 
służb statystyki publicznej) oraz dla 2 (dwóch) obszarów tematycznych dla użytkowników zewnętrznych (obywateli, 
osób fizycznych, przedsiębiorców i podmiotów administracji publicznej), na podstawie przekazanego przez 
Zamawiającego „wsadu” merytorycznego”, numer sprawy: 21/ST/KSZBI/POPC/PN/2021, ogłoszenie o zamówieniu 
numer 2021/S 206-538285 z dnia 22-10-2021 r. 
 
Uzasadnienie: 
 

W dniu 23 listopada o godzinie 17:25 Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o udzielnie 
wyjaśnień do treści SWZ dotyczących kryterium nr 2 w przedmiotowym postępowaniu.  
 

Po zapoznaniu się z wnioskiem Wykonawcy Zamawiający stwierdził, że udzielenie odpowiedzi na wezwanie do 
wyjaśnień treści SWZ jest niezbędne w celu umożliwienia Wykonawcom złożenia ważnej oferty, a treść odpowiedzi 
skutkować powinna modyfikacją zapisu kryterium oraz terminu składania ofert. Zgodnie z zapisami zawartymi w 
rozdziale II, pkt 5 załącznika nr 1 do SWZ, stanowiącego Opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił wymóg 
minimalny w zakresie standardów spełnianych przez materiały e-learningowe wskazując, że  muszą one spełniać 
standardy WCAG 2.1. Zamawiający w treści zapisów kryterium popełnił oczywistą omyłkę pisarską wskazując, że 
będzie weryfikował spełnienie przez materiały e-learningowe standardu WCAG 2.1 mając na myśli standard WCAG 
2.2 i tak też opisał punkty we wspomnianym kryterium.   

 
Biorąc pod uwagę termin złożenia przez Wykonawcę wniosku o wyjaśnienia treści SWZ tj. dzień 23.11.2021 r. 

oraz termin składania ofert w postępowaniu wyznaczony na dzień 24.11.2021 r. godz. 10:00, Zamawiający nie ma 
możliwości zmodyfikowania treści SWZ z zachowaniem terminu ustawowego określonego w art. 88 ust. 3 ustawy 
Pzp. 

 
Na podstawie wyżej przedstawionego stanu faktycznego i prawnego, Zamawiający unieważnia przedmiotowe 

postępowanie, na podstawie art. 254 pkt 2) w związku z art. 255 pkt 6) ustawy, ponieważ postępowanie obarczone 
jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
 

 
Anna Borowska 

Dyrektor Generalny 
Głównego Urzędu Statystycznego 
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