Ostrowiec Św., dnia 4 kwietnia 2018 roku
znak sprawy: ARL/PZP/PN/SZKOL/2018/1

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie art. 93 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.
Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) Zamawiający - Agencja Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o.
w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, iż na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień
publicznych unieważnia w zakresie Zadania V - Kurs INSTALATOR SYSTEMÓW
FOTOWOLTAICZNYCH -PV w ramach przetargu nieograniczonego
na
zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu
„UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ DO SUKCESU” –
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 –
Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych
realizowanego przez Agencję Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim
Zamawiający unieważnia postępowanie w ramach części 5, gdyż jest ono obarczone niemożliwą
do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
UZASADNIENIE
Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24), dalej zwana ustawą p.z.p.,
zawiadamia, że unieważnia postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego
na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla uczestników projektu „UMIEJĘTNOŚCI DROGĄ
DO SUKCESU” – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego
na lata 2014-2020 dla EFS Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo,
Poddziałanie 8.5.3 Edukacja formalna i pozaformalna osób dorosłych realizowanego przez Agencję
Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy
p.z.p.
Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W dniu 4 kwietnia 2018 roku Zamawiający powziął informację, iż w związku z faktem,
iż na terenie Ostrowca Świętokrzyskiego brak jest certyfikowanego przez UDT ośrodka – ewentualne
zorganizowanie zaplecza technicznego w postaci odpowiedniej pracowni, w której możliwe byłoby
przeprowadzenie kursu wymaga przeprowadzenia procedury, której termin określony jest przez
instytucję zewnętrzną – UDT.

W związku z powyższym nie jest możliwe skuteczne przeprowadzenie kursu zgodnie z opisem
przedmiotu zamówienia określonym w SIWZ w zakresie Zadania V z uwzględnieniem wskazanego
w SIWZ terminu składania ofert.
W tym stanie rzeczy kontynuowanie przez Zamawiającego niniejszego postępowania,
obarczonego wadą łączyłoby się z naruszeniem podstawowych zasad postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego wyrażonych w przepisach ustawy p.z.p. W konsekwencji zawarta w wyniku
przeprowadzenia niniejszej procedury umowa jako niezgodna z prawem byłaby obarczona wadą
nieważności (art. 14 ustawy PZP w związku z art. 58 § 1 KC).
Uwzględniając powyższe okoliczności, przedmiotowe postępowanie należało unieważnić.
Jednocześnie informujemy, iż w najbliższym czasie Zamawiający ogłosi powtórnie postępowanie
przetargowe w odniesieniu do przedmiotowego zamówienia.

Otrzymują:
1. Wykonawca, który zwrócił się z prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ.
2. Tablica ogłoszeń ARL Sp. z o.o.
3. http://arl.ostrowiec.pl
4. a/a.

