Bisztynek, dnia 19 sierpnia 2021r.
Zamawiający:
Gmina Bisztynek
Ul. Kościuszki 2
11-230 Bisztynek
NIP: 743 197 63 53
GMP.271.10.2021
INFORMACJA
Na podstawie art. 256 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (dalej
jako p.z.p.) Zamawiający – Gmina Bisztynek informuje o unieważnieniu postępowania na
„Świadczenie usług żywienia na potrzeby Żłobka Miejskiego w Bisztynku, Zespołu
Szkolno-Przedszkolnego w Bisztynku, Szkoły Podstawowej w Sątopach i Szkoły
Podstawowej w Grzędzie”
Nr UZP: 2021/BZP 00144286/01.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 256 p.z.p. Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły
okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
Niewątpliwie termin składania ofert w niniejszym postępowaniu jeszcze nie upłynął.
Zamawiający, po dokonaniu analizy formalno-prawnych możliwości zapewnienia żywienia na
potrzeby gminnych jednostek oświatowych uznał, iż zapewnienie właściwej jakości realizacji
przedmiotowego zadania nastąpi poprzez inną formułę powierzenia jego realizacji, niż
przeprowadzenie procedury przetargowej na podstawie przepisów ustawy – Prawo zamówień
publicznych. Tym samym dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.
Pouczenie
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1p.z.p.
Odwołujący jest zobowiązany przekazać zamawiającemu odwołanie wniesione w formie
elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało ono
wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób,
aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2i
3 p.z.p. Jako, że informacja o unieważnieniu postępowania została przekazana przy użyciu
środków komunikacji elektronicznej i zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, to
termin wniesienia odwołania do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii
odwołania do zamawiającego upływa 24 sierpnia 2021r., czyli po 5 dniach od ukazania się
informacji, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 2 lit. a p.z.p.
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