
Włodawa, dnia 17 marca 2022 r.

Nazwa wykonawcy
wszyscy wykonawcy składający oferty 
zgodnie z rozdzielnikiem

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1/22. Nazwa zadania: Dostawa
artykułów spożywczych.

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1129  z  p.  zm.) zamawiający  informuje  o  unieważnieniu  przedmiotowego
postępowania w zakresach:

1. Załącznik nr 2- Mrożonki,
2. Załącznik nr 9- Artykuły spożywcze ogólne.

Uzasadnienie prawne: 
Załącznik nr 2- Mrożonki, art.255 ust 1 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r z póź. zm.
Załącznik nr 9- Artykuły spożywcze ogólne, art.255 ust 3 ustawy Pzp z dnia 11 września 2019 r. z póź. zm.

Uzasadnienie faktyczne: 
Załącznik nr 2- Mrożonki, w prowadzonym postępowaniu na dostawę artykułów spożywczych nie złożono
żadnej oferty, do dnia 15 marca 2022 r. godz. 10:00, tj. do dnia upływu terminu składania ofert.

Załącznik  nr  9-  Artykuły  spożywcze  ogólne,  w  prowadzonym  postępowaniu  na  dostawę  artykułów
spożywczych do dnia 15 marca 2022 r. godz. 10:00, tj. do dnia upływu terminu składania ofert wpłynęła
jedna oferta na kwotę (netto) 176 175,48 zł. Szkoła posiadała na ten cel kwotę (netto) 96  173.01 zł. są to
dane kwotowe za rok 2021. Zaistniały uzasadnione podstawy do przypuszczeń, że po wzroście cen jaki
miał  miejsce  przy  końcu  roku  kalendarzowego  nastąpi  ich  spadek.  Przy  końcu  grudnia  2021  r.
podpisaliśmy umowę na dostawy artykułów spożywczych w miesiącach styczeń, luty,  marzec 2022 r.
uwzględniając powyższe zależności na kwotę (netto) 107 068, 47 zł. Na przestrzeni około dwóch miesięcy
ceny w ofercie złożonej przez Wykonawcę wzrosły o około 100 %. Zamawiający nie może zaakceptować
takiego  wzrostu  cen  gdyż  cena  obiadów  i  całodziennego żywienia  dzieci  przedszkolnych  musiała  by
wzrosnąć  o  około  100  %.  Zamawiający  nie  dysponuje  pieniędzmi  własnymi  pochodzącymi  np.  od
sponsorów ale budżetowymi w tym przypadku pochodzącymi z wpłat rodziców żywionych uczniów, są to
środki budżetowe podlegające ścisłej kontroli jeśli chodzi o ich wydatkowanie.  Ponad to znaczna część
rodziców naszych uczniów, żyje w niedostatku, podniesienie cen obiadów spowoduje niekorzystanie
przez  uczniów  ze  szkolnego  wyżywienia,  gdyż  rodzice  nie  będą  mieli  czym  za  nie  płacić.  Dlatego
Zamawiający zdecydował się na ponowne przeprowadzenie postępowania przetargowego.



Środki ochrony prawnej
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga
do Sądu).
Termin  wniesienia  odwołania:  10  dni  od  dnia  przesłania  niniejszego  pisma  przy  użyciu  środków
komunikacji  elektronicznej  (poczta  elektroniczna),  lub  15  dni  od  dnia  przesłania  niniejszego
zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji warunków zamówienia oraz
w Dziale IX Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 505 do 590.
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