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Wykonawcy  

wg rozdzielnika 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dziękując za udział w postępowaniu przetargowym Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, na podstawie art. 

93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 

z późn. zm.), zwaną dalej „Pzp”, zawiadamia o unieważnieniu postępowania przetargowego na „Wykonanie 

i dostarczenie 15 namiotów reklamowych dla Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej” (znak sprawy 

MCPS.ZP/TP/350-9/2018/U). 

Uzasadnienie:  

W dniu 15 czerwca br. na stronie Zamawiającego ukazała się informacja o wynikach postępowania nr 

MCPS.ZP/TP/351-9/2018/U, w którym Zamawiający za najkorzystniejszą uznał ofertę Wykonawcy: VIKA 

Majewscy sp. z o.o. sp. k. ul. Pabianicka 139 H, 95-070 Aleksandrów Łódzki. 

Po upływie terminu na wniesienie odwołań, Zamawiający pismem z dnia 21 czerwca br wezwał Wykonawcę do 

zawarcia umowy. W odpowiedzi Wykonawca w dniu 22 czerwca br. poinformował zamawiającego, że odstępuje 

od podpisania umowy. 

 

Wszczynając w dniu 18 maja 2018 r. Zamawiający wymagał wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do 

dnia 29 czerwca 2018 r., jednocześnie w jednym z punktowanych kryteriów oceny umożliwił Wykonawcom 

zadeklarowanie krótszego terminu wykonania przedmiotu zamówienia.  

W sytuacji odstąpienia przez ww. Wykonawcę od zawarcia umowy na wykonanie przedmiotu 

w zadeklarowanym przez siebie terminie tj. 22 czerwca 2018 r., gdy termin wykonania przedmiotu zamówienia 

został w dokumentacji postępowania określony na 29 czerwca 2018 r., nie jest możliwe zawarcie umowy z tym 

terminem realizacji  

Zamawiający nie mógł wybrać następnego w rankingu Wykonawcy, ponieważ kolejny zadeklarował termin 

wykonania wynoszący 15 dni od podpisania umowy, zatem umowa miałaby charakter umowy o świadczenie 

niemożliwe – zadeklarowany przez Wykonawcę termin wykonania przypadałby po terminie wyznaczonym przez 

Zamawiającego na wykonanie przedmiotu umowy. 

Powyższe przeszkody uniemożliwiają zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Przeszkoda ta ma charakter nieusuwalny. Wobec powyższego Zamawiający zdecydował 

o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. 

 
 
 
 

 
/-/Artur Pozorek 

Kierownik Zamawiającego 
Otrzymują: 

1) VIKA Majewscy sp. z o.o. sp. k. ul. Pabianicka 139 H, 95-070 Aleksandrów Łódzki   biuro@vika.pl 

2) SPIDER TENT sp. z o.o. Grupa VITABRI S.A. ul. Św. Rocha 89, 42-200 Częstochowa   mateusz.mucha@vitabri.pl 

3) DISPLAY EXPO sp. j.,  ul. Miśnieńska 31 A, 64-100 Leszno   e.slezak@displayexpo.pl 

4) MITKO sp. z o.o., Os. 1 Maja 16 G, 44-304 Wodzisław Śląski    kontakt@mitko.pl 
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Podpisy członków Komisji: 

1. Pan Adam Krzyżanowski - Przewodniczący Komisji ………………………………… 

2. Pan Tomasz Podsiadlik - Sekretarz   ………………………………… 

3. Pani Maria Wrońska - Członek Komisji   ………………………………… 

4. Pan Cezary Maliszewski - Członek Komisji   ………………………………… 

5. Pan Tomasz  Żaczkiewicz - Członek Komisji   ………………………………… 


