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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Powiat Otwocki reprezentowany przez Zarząd Powiatu Otwockiego (Zamawiający) informuje o 

unieważnieniu, zgodnie z art. 260 w związku z art. 255 pkt 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1129 ze zm.), dalej: „ustawa Pzp”, postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa plotera wraz z instalacją i uruchomieniem na 

potrzeby Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku wraz z 

dostawą materiałów eksploatacyjnych oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie 

obsługi”.  

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia postepowania: 

Zamawiający, na podstawie art. 255 pkt. 7 ustawy Pzp, w związku z art. 263 ustawy Pzp 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ Wykonawca, którego oferta została 

wybrana jako najkorzystniejsza tj. Marcovo Sp. z o.o. Sp. K., uchylił się od zawarcia umowy, tj. 

pisemnie w dniu 13.12.2021r. odmówił podpisania umowy z uwagi na brak dostępności urządzenia 

u producenta. Zamawiający działając na podstawie art. 263 ustawy Pzp dokonał ponownego 

badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców, w wyniku czego 

Zamawiający wezwał Wykonawcę tj. Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z o.o. do  podpisania umowy. 

Wykonawca Nbit uchylił się od zawarcia umowy, tj. pisemnie w dnu 13.12.2021r. odmówił 

podpisania umowy z uwagi na brak urządzenia w kanałach dystrybucji w Polsce. Ponadto 

poinformował w piśmie, że dostępność urządzenia powinna być zapewniona dopiero w I kwartale 

2022 roku.  

Biorąc pod uwagę, że w niniejszym postępowaniu zostały złożone tylko 2 oferty Wykonawców: 

Marcovo Sp. z o.o. Sp. K (który odstąpił od podpisania umowy) i Nbit Jarosław Jenczmionka Sp. z 

o.o. (który odstąpił od podpisania umowy), Zamawiający unieważnia postępowanie pn. 

„Dostawa plotera wraz z instalacją i uruchomieniem na potrzeby Powiatowego Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Otwocku wraz z dostawą materiałów 

eksploatacyjnych oraz szkoleniem pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi”. 

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postepowania:  

Art. 255 pkt 7 ustawy Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub uchylił się 

od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, z uwzględnieniem art. 263; tj. Jeżeli 

wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy, zamawiający może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród ofert 

pozostałych w postępowaniu wykonawców oraz wybrać  najkorzystniejszą ofertę albo unieważnić 

postępowanie. 

podpisał 
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