
 

   
 

       

   Warszawa, dnia 28 października 2020 roku 

Znak Sprawy MCPS.ZP/KBCH/351-2-12/2020 

 

 

Do Wykonawców biorących  

udział w postępowaniu 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w sprawie udzielenia zamówienia pn. „Usługa zapewnienia 

kompleksowego wsparcia fizjoterapeutycznego psychiatrycznego, terapeutycznego i 

psychologicznego w związku z realizacją projektów socjalnych oraz działań informacyjno-

edukacyjnych dla gminy Małkinia Górna w projekcie partnerskim pn. „Liderzy Kooperacji”, 

współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z działania 2.5 Skuteczna pomoc 

społeczna”. – znak sprawy MCPS.ZP/KBCH/351-2-12/2020  

 

 

INFORMACJA O UNIEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Działając na podstawie przepisu art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień́ 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej jako „ustawa Pzp”, Zamawiający – Mazowieckie Centrum 

Polityki Społecznej z siedzibą w Warszawie informuje, iż unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

pn. „Usługa zapewnienia kompleksowego wsparcia fizjoterapeutycznego psychiatrycznego, 

terapeutycznego i psychologicznego w związku z realizacją projektów socjalnych oraz działań 

informacyjno-edukacyjnych dla gminy Małkinia Górna w projekcie partnerskim pn. „Liderzy 

Kooperacji”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 z działania 2.5 

Skuteczna pomoc społeczna”. 

 

     Uzasadnienie prawne:  

 

W związku z treścią przepisu rozdziału 8 ust. 8.2.3 „Ogłoszenia o zamówieniu – Istotne Warunki Zamówienia”, 

Zamawiający unieważnienia postępowanie, gdy nastąpiła zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego. 
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Uzasadnienie faktyczne: 

 

W dniu 23 października zostało wprowadzone Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów. Zgodnie z § 1 pkt. 17 powołanego aktu 

zmieniono treść §28 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08 października 2020 roku w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 

poz. 1758, 1797 i 1829) wprowadzając zakaz organizowania zgromadzeń w których uczestniczy więcej niż 5 

osób. 

Ponadto ze względu na stale pogarszającą się sytuację epidemiologiczną oraz wzrost zachorowań 

organizacja przedmiotowych szkoleń wydaje się nie zasadna, zaś unieważnienie postepowania konieczne.  

    

 

 

      ZATWIERDZIŁ:  

                            Andrzej Rzewiński   

/-/  

    Z upoważnienia p.o. Dyrektora Mazowieckiego 

         Centrum Polityki Społecznej 


