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Dotyczy: DOSTAWA APARATURY
Zam6wienie finansowane jest z w ramach projektu „Laboratoria nauk technicznych
i    Scistych    dedykowane    rozwojowi    potencjatu    badawczego         w    zakresie
innowacyjnych  rozwiqzah  i   technologii  a   kluczowym  znaczeniu  dla   gospodarki
wojew6dztwa     kujawsko-pomorskiego     wsp6tfinansowanego     z     Europejskiego
Funduszu   Rozwoju   Regionalnego   w   ramach   Osi   priorytetowe   1.   Wzmocnienie
innowacyjnosci  i       konkurencyjnosci  gospodarki  regionu  Dziatania   1.1   Publiczna
infrastruktura  na  rzecz  badafi  i  innowacji  Regionalnego  Programu  Operacyjnego
Wojew6dztwa Kujawsko ~ Pomorskiego na Iota 2014 -2020.

Zawiadomienie o uniewaznieniu postepowania

Na  podstawie art. 93 ust.  1 pkt  7 ustawy z dnia 29 stycznia  2004 r.  Prawo zam6wieh
publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2018r.  poz.1986  ze  zm)  w  imieniu  Uniwersytetu  Kazimierza
Wielkiego w Bydgoszczy informuj?, Ze postepowanie o udzielenie w/w zam6wienia
zostato uniewaznione.

Uzasadnienie

W  momencie  wszczecia   postepowania   nr  UKW/DZP-281-D-67/2018  obowiqzywat
zapis  art.10a   ustawy   Prawo  zam6wief\   publicznych,  wprowadzony  art   15   ust  2
ustawy  z  dnia  22.06.2016r.o  zmianie   ustawy   Prawo  zam6wieh   publicznych   oraz
niekt6rych innych ustaw (Dz.U. z 2016r. poz.1020)  na mocy,  kt6rego zapisy art.10a w
zakresie jednolitego  dokumentu  sk+adanego w formie  elektronicznej  stosuje  sis  od
18.04.2018r.    W    SIWZ    Zamawiajqcy    wymagat    ztozenia     przez    Wykonawc6w
ubiegajqcych   sie   o   udzielenie   zam6wienia   oferty   i   jednolitego   europejskiego
dokumentu zam6wienia  (JEDZ) w formie pisemnej.

Powoduje  to,  Ze  o§wiadczenia  Wykonawcy   sktadane  na  formularzu  jednolitego
europejskiego    dokumentu    zam6wienia,    sporzqdzonego    zgodnie    z    wzorem
standardowego  formularza  okre§lonego  w  rozporzqdzeniu  wykonawczym  Komisji
Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/uE oraz g±L£Q
rdfj dyrektywy  2014/25/UE,  zwanego  dalej   „jednolitym   dokumentem"    zostaty
ztozone w formie pisemnej, niezgodnej z przepisem art.10a ustawy Prawo zam6wieh
publicznych.

Powyzsza  wada  nie  mogta  zosta6  skutecznie  usuni?ta  w  toku   prowadzonego
postepowania o udzielenie zam6wienia publicznego.
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Okoliczno§6  ta  stanowi  podstawe  do  uniewaznienia  post?powania  zgodnie  z art.
93 ust  1  pkt 7 ustawy,  gdyz postepowanie obarczone jest niemozliwq do usuniecia
wadq    uniemozliwiajqcq   zawarcie    niepodlegajqcej    uniewaznieniu    umowy   w
sprawie zam6wienia publicznego.
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