
 

 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 23.05.2022 r. 

dot.: numer sprawy: 3/BP/WM/GP/POPT/PN/2022 

 

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.: 
„Kompleksowa obsługa spotkań oraz wydarzeń organizowanych przez Główny Urząd Statystyczny w 2022 r.”; 
numer sprawy: 3/BP/WM/GP/POPT/PN/2022; ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/S 077-210067 z dnia  
20-04-2022 r. 
 
Uzasadnienie: 
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy, ponieważ 
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Zamawiający w dniu 23 maja 2022 r. stwierdził, że Załącznik nr 1 do SWZ – stanowiący Opis przedmiotu 
zamówienia zawiera błąd polegający na nieprecyzyjnym sformułowaniu zapotrzebowania Zamawiającego dla 
Zadania nr 2 - ,,Usługa gastronomiczna Kolacje VIP (40 kolacji dla 40 osób)”, który stanowi wadę 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Korekta 
ww. błędu wymaga od Zamawiającego modyfikacji Specyfikacji Warunków Zamówienia, która z uwagi na określony 
przez Zamawiającego na dzień 24 maja 2022 r. termin otwarcia ofert, wymaga również zmiany ogłoszenia  
o zamówieniu. 

Zgodnie z art. 137 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy zmiana treści SWZ prowadzi 
do sprostowania ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający w pierwszej kolejności przekazuje Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu, a zmiany treści SWZ udostępnia na 
tronie internetowej prowadzonego postępowania dopiero po opublikowaniu ww. sprostowania ogłoszenia  
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

W zaistniałych okolicznościach faktycznych i prawnych Zamawiający nie ma możliwości przedłużenia terminu 
składania ofert ponieważ ogłoszenie o sprostowaniu ogłoszenia o zamówienia publikowane jest w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej w terminie do 5 dni kalendarzowych od daty jego wysłania. W związku z 
powyższym w przypadku zmiany treści SWZ (w tym ogłoszenia o zamówieniu) nie jest możliwe upublicznienie 
modyfikacji SWZ przed planowanym otwarciem ofert i udostepnieniem jej na stronie internatowej 
prowadzonego postępowania.  
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Dyrektor Generalny 
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