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Dotyczy postępowania pn.: „Doposażenie międzyszkolnych pracowni Technikum nr 4 w ramach 

projektu „Nowa jakość kształcenia w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Łowiczu”” 

 – DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

ORAZ  

O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT 

 

 

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 

informuje iż unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 30.09.2019 r. 

oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty: 

 

W dniu 04.10.2019 r. Zamawiający otrzymał pocztą elektroniczną pismo od uczestnika 

postępowania - informację na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp. Uczestnik postępowania zarzucił 

naruszenie: 

 art. 7 ust. 1 – poprzez naruszenie zasady równego traktowania wykonawców,  

 art. 7 ust. 3 – poprzez potencjalne udzielenie zamówienia Wykonawcy Sklep „AGATA”, 

Jacek Kłos, ul. 3-go Maja 8a, 99-400 Łowicz wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy 

Pzp, 

 art. 15 Pzp w związku z art. 70 par. 4 Kodeksu Cywilnego, poprzez odstąpienie od wymagań 

dotyczących przedmiotu zamówienia z ustawy Pzp i warunków przetargu opisanych w SIWZ, 

 art. 82 ust. 3 – poprzez bezpodstawne uznanie treści oferty Sklep „AGATA” Jacek Kłos, ul. 

3-go Maja 8a, 99-400 Łowicz za odpowiadającą treści wymagań opisanych w SIWZ.  

 

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności wyboru oferty 

oraz o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert. 
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