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Projekt „Żyj, mieszkaj, pracuj w Jeleniej Górze!”, dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego 
EOG 2014-2021 w ramach programu „Rozwój Lokalny” 

 
Jelenia Góra, 24.01.2023 r.    

    
RZ.271.96.2022 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym 
na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p. pn.: Dostawa wraz z montażem jednolitego systemu 
kolejkowego dla Urzędu Miasta Jelenia Góra  i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 Nr postępowania nadany przez Zamawiającego RZ.271.96.2022 

 
 
 
Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający - Miasto Jelenia Góra informuje, o: 

UNIEWAŻNIENIU postępowania nr RZ.271.96.2022 
Dostawa wraz z montażem jednolitego systemu kolejkowego dla Urzędu Miasta Jelenia Góra   

i Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 

W niniejszym postępowaniu wpłynęły dwie (2) oferty od nw. Wykonawców: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa i adres wykonawcy 

Cena 
ryczałtowa oferty 

[w PLN] 
1 2 3 

1. QMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 
ul. Borecka nr 10A, 03-034 Warszawa 

221 400,00 

2. WAMA SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Władysława Trylińskiego nr 10 lok. 12,13, 10-683 Olsztyn 218 686,00 

W dniu 10.01.2023 r. ww. Wykonawcy zostali wezwani w trybie art. 107 ust. 2 i ust. 4 u.p.z.p. w związku  
z pkt 10.2 Tomu I SWZ do złożenia wyjaśnień/uzupełnienia w zakresie danych wskazanych w Załączniku nr 3 
do Tomu I „Wykaz przedmiotowych środków dowodowych” 

W dniu 12.01.2023 r. Wykonawca: QMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,  
ul. Borecka nr 10A, 03-034 Warszawa – przesłał wyjaśnienia/uzupełnienia wraz z załącznikami w zakresie 
przedmiotowych środków dowodowych. 

W dniu 13.01.2023 r. Wykonawca: WAMA SOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ul. Władysława Trylińskiego nr 10 lok. 12,13, 10-683 Olsztyn – przesłał wyjaśnienia/uzupełnienia  
wraz z załącznikami w zakresie przedmiotowych środków dowodowych. 

Po dokonaniu analizy całość dokumentacji postępowania i stanu faktycznego tj. wyjaśnień złożonych przez 
Wykonawców w zakresie przedmiotowych środków dowodowych, stwierdzono wady w opisie przedmiotu 
zamówienia, niemożliwe do usunięcia na tym etapie postępowania, uniemożliwiające właściwą realizację 
zamówienia. 

Wady, o których mowa powyżej dotyczą m.in.: 
− braku informacji o obowiązku dotyczącym zgodności strony internetowej jednolitego systemu 

kolejkowego z zasadami dostępności (WCAG 2.1) zgodnie z Ustawą z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych,  

− braku informacji o funkcjonalności SMS umożliwiającej potwierdzanie rejestracji w systemie. 

Tym samym należy uznać, iż opis przedmiotu zamówienia jest nieodpowiadający celowi zamówienia. 
Nieprecyzyjnie opisany przedmiot zamówienia ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, gdyż 
każdy z potencjalnych Wykonawców powinien pozyskać informacje o istotnym znaczeniu dla przygotowania 
oferty i jej obligatoryjnych elementach. Tak sporządzony opis przedmiotu zamówienia, mógł mieć wpływ 
na sporządzenie oferty, zaoferowanie innego produktu, niż oczekiwany przez Zamawiającego oraz prawidłowe 
skalkulowanie ceny oferty. 
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Niniejsze postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przedmiotową przesłankę 
unieważnienia postępowania należy powiązać z treścią art. 457 u.p.z.p. gdzie zostały wskazane przesłanki na 
podstawie których umowa podlega unieważnieniu. Jednakże w przytoczonym artykule wskazano przyczyny 
sprecyzowane wąsko i konkretnie, którymi nawet w drodze wykładni rozszerzającej nie sposób objąć 
wadliwości innych czynności lub zaniechań. W tym miejscu należy odnieść się do fundamentalnych zasad 
udzielania zamówień, o których mowa w art. 16 u.p.z.p tj. postępowanie o udzielenie zamówienia 
przygotowuje się i przeprowadza w sposób: zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równego 
traktowania Wykonawców; przejrzysty i proporcjonalny. Błędy popełnione w opisie przedmiotu zamówienia 
powodują, iż nie można w sposób rzetelny ocenić złożonych ofert [KIO 2776/19 „Niejednoznaczny opis 
przedmiotu zamówienia, który nie pozwala na złożenie porównywalnych ofert, stanowi wystarczającą 
podstawę do unieważnienia postępowania. Na tym etapie postępowania (po złożeniu ofert) wadliwości tej nie 
można usunąć”]. Wobec czego, ujawnione na tym etapie postępowania wady mają charakter nieusuwalny  
i nie mogą być skorygowane [komentarz UZP art. 255 pkt 6 Pzp], gdyż jakiekolwiek negocjacje  
z Wykonawcami po terminie składnia ofert są zabronione. 
Okoliczności, o których mowa powyżej spełniają łącznie następujące przesłanki: 
− wystąpiła wada postępowania, 
− wada jest niemożliwa do usunięcia, 
− wada ma rzeczywisty lub potencjalny wpływ na wynik postepowania, tym samym skutkuje niemożliwością 

zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie  
art. 255 pkt 6 u.p.z.p, gdyż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

 
 

Prezydent Miasta  
Jeleniej Góry 

Jerzy Łużniak 
 

 

 
                              

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 


