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Warszawa, 8 marca 2022 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z
dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 2019) - (dalej „Ustawa”)
zawiadamia Państwa o unieważnieniu postępowania prowadzonego trybie podstawowym bez
negocjacji pn. „Usługi tłumaczeń pisemnych na potrzeby Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN”
na skutek zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 255 pkt 6) Ustawy.

Zgodnie z treścią wyżej przywołanego przepisu, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne i prawne

W przedmiotowym postępowaniu w dniu 23 marca 2022 r. złożono do Zamawiającego przez ePUAP
wniosek o wyjaśnienie treści SWZ. Zamawiający na skutek przeoczenia nie udzielił na odpowiedzi
na ww. wniosek, do której był zobowiązany na podstawie treści art. 284 ust. 2 Ustawy. Zgodnie
z treścią art. 284 ust 2 Ustawy, „Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak
nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania odpowiednio ofert albo ofert podlegających
negocjacjom, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści odpowiednio SWZ albo opisu potrzeb
i wymagań wpłynął do zamawiającego nie później niż na 4 dni przed upływem terminu składania
odpowiednio ofert albo ofert podlegających negocjacjom.” Czynność otwarcia ofert wyznaczono na
28 lutego 2022 r. Zaniechanie dokonania odpowiedzi na wniosek Wykonawcy zostało stwierdzone już
po dokonaniu czynności otwarcia ofert.

Poniżej Zamawiający przekazuje treść pytania Wykonawcy, jednocześnie informując, iż w kolejnym
wszczętym postępowaniu poniższą kwestię ureguluje w jednoznaczny sposób.

„Prosimy o potwierdzenie, że zapis w załączonym projekcie umowy par. 4 pkt.1 dotyczący sposobu
rozliczenia stron niepełnych zostanie dostosowany do zapisów zawartych w OPZ”

„Przez jedną stronę tekstu rozumie się 1800 znaków ze spacjami. Liczenie znaków dokonane zostanie
przez Zamawiającego w programie Microsoft Office Word. Rozlicza się pełne strony - do 1/2 strony
liczbę stron obliczeniowych zaokrągla się w dół, a od 1/2 strony liczbę stron obliczeniowych zaokrągla
się w górę.”

Biorąc pod uwagę treść wniosku Wykonawcy z 23 lutego 2022, stwierdzającego nieścisłość pomiędzy
treścią projektowanych postanowień umowy, a treścią opisu przedmiotu zamówienia w zakresie
sposobu rozliczania niepełnych stron tłumaczeń, zachodzi okoliczność uniemożliwiająca zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego – koniecznym jest zatem
unieważnienie przez Zamawiającego przedmiotowego postępowania.
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