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OA-VII.272.5.26.2020.14
Wykonawcy
biorący udział
w postępowaniu/strona
internetowa WUW

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Zaprojektowanie oraz wykonanie instalacji
klimatyzacji w

wybranych pomieszczeniach budynku Wielkopolskiego Urzędu

Wojewódzkiego w Poznaniu przy pl. Wolności 17 w Poznaniu w formule „zaprojektuj
i wybuduj” wraz z konserwacją systemu w okresie gwarancji”.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający, prowadzący ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego, zawiadamia o unieważnieniu postępowania na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia
wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Uzasadnienie:
Postępowanie obarczone jest wadą w postaci niejednoznacznych określeń dotyczących
istniejącej instalacji freonowej zawartych w opisie przedmiotu zamówienia. Zgodnie z art. 29
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych przedmiot zamówienia
opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą precyzyjnych określeń.
W toku badania i oceny ofert złożonych w niniejszym postepowaniu zostały ujawnione
rozbieżności pomiędzy sposobem wykonania przedmiotu zamówienia zawartym w programie
funkcjonalno – użytkowym, stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ a sposobem wykonania
al. Niepodległości 16/ 18, 61-713 Poznań, tel. 61-854-13-12, fax 61-854-16-11
www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: oa@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117
Projekt „Kierunek: Wielkopolska. Sprawny Urząd bliżej migranta” – etap II
Bezpieczna przystań współfinansowany z Programu Krajowego Funduszu Azylu, Migracji i Integracji

zaoferowanym przez Wykonawców. Powyższe wynikało z faktu niejednoznacznego opisania
przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego w obszarze wykonania nowych instalacji
freonowych i pozwalało na odmienną interpretację stanu faktycznego, i w konsekwencji
doprowadziło do złożenia nieporównywalnych ofert. Z uwagi na fakt, że powyższa wada,
ujawniona na obecnym etapie postępowania, jest wadą nieusuwalną, zatem koniecznym jest
unieważnienie przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
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