
Barcin, 10 stycznia 2022r. 

 

Wykonawcy  

według rozdzielnika 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji(art. 275 pkt 1 PZP) na Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi w 2022 r. Ogłoszenie nr 2021/BZP 00305671/01 z dnia 2021-

12-08 

 

Zamawiający –MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 

BARCINIE, działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm., dalej „PZP”), zawiadamia o 

unieważnieniu ww. postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Po ogłoszeniu przetargu MGOPS nie otrzymał środków na SUO od Wojewody  

w przewidzianej wysokości. 

 

Uzasadnienie prawne: 

 

Zgodnie z art. 255 pkt 6 PZP, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego 

Przesłanką unieważnienia postępowania jest wystąpienie w nim niemożliwej do 

usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. W trakcie postępowania ustalono, że: 

1) w postępowaniu doszło do naruszenia przez zamawiającego przepisów regulujących 

jego prowadzenie (wada postępowania). Brak środków to okoliczność powodująca 

niemożność zawarcia umowy. 



2)wada jest niemożliwą do usunięcia. Jeśli wada jest usuwalna, konieczne jest jej 

usunięcie – w takim przypadku nie ma możliwości unieważnienia postępowania. 

3)wada postępowania skutkuje brakiem możliwości zawarcia niepodlegającej 

unieważnieniu umowy (konieczne jest zatem ustalenie związku przyczynowo-skutkowego 

pomiędzy wystąpieniem wady postępowania a brakiem możliwości zawarcia umowy 

niepodlegającej unieważnieniu). 

W niniejszej sprawie dyrektor MGOPS nie może zawrzeć umowy bez narażania się na 

odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zawarcie takiej umowy 

jest niemożliwe ze względu na rygory przewidziany w art.  15 ust. 1  Ustawy o 

odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, naruszeniem dyscypliny 

finansów publicznych jest zaciągnięcie lub zmiana zobowiązania bez upoważnienia 

określonego ustawą budżetową, uchwałą budżetową lub planem finansowym albo z 

przekroczeniem zakresu tego upoważnienia lub z naruszeniem przepisów dotyczących 

zaciągania lub zmiany zobowiązań przez jednostkę sektora finansów publicznych. 

 

 

Zatwierdził: 
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