
  

  

Znak: AG.I.272.1.52.2019                                                                               Kielce, dn. 6 grudnia 2019 r. 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
pn.: „Konserwacja i serwis systemów alarmu pożaru (SAP), dźwiękowych systemów ostrzegania (DSO), 

systemów zapobiegania zadymianiu (SZZ), systemu oświetlenia ewakuacyjnego (SOA), głównych 
wyłączników prądu oraz drzwi p.poż. w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 

przy al. IX Wieków Kielc 3”. 
 

1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 
Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 
 

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania konserwacji i serwisu: 

I. Konserwacja i serwis systemu sygnalizacji pożarowej (SAP),  

II. Konserwacja i serwis dźwiękowych systemów ostrzegania (DSO), 

III. Konserwacja i serwis systemu oddymiania dróg ewakuacyjnych (SZZ), 

IV. Konserwacja i serwis systemu oświetlenia ewakuacyjnego (SOA), 

V. Konserwacja i serwis przeciwpożarowych wyłączników prądu, 

VI. Konserwacja i serwis drzwi p.poż, 

w obiektach Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, przy al. IX Wieków Kielc 3. 

4. UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA: 
 
UZASADNIENIE PRAWNE 
Art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843).  

 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE 
Zgodnie z treścią  art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 

ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

W trakcie badania i oceny ofert stwierdzono, że w wyniku zaistniałych okoliczności, nastąpił błąd  

w formularzu cenowym (załącznik nr 3 do SIWZ). 

W formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający wstawił znak „X” w miejscu (Lp. VI 

konserwacja drzwi p.poż), roczna kwota brutto (suma miesięcznych/kwartalnych opłat) kolumna 4, co uniemożliwiło 

Wykonawcom podanie kwoty łącznej wszystkich opłat – kolumna 6 w konsekwencji miało to wpływ na kwotę 

wszystkich opłat Razem (cena oferty). Jednocześnie, brak jest możliwości usunięcia przedmiotowej wady 

postepowania, dlatego też należy uznać, że w niniejszym postepowaniu występują okoliczności, które uzasadniają 

stwierdzenie, że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 


