Lublin, dnia 15.09.2020 r.
PRO K U RA T U R A OK RĘ GO W A
W L UB LIN IE

Znak sprawy: PO VII WB 261.14.2020
- Wszyscy wykonawcy Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Przedłużenie licencji
oprogramowania antywirusowego Symantec Endpoint Protection 14.3 (lub
najnowszej wersji) na okres 1 roku lub dostawa licencji innego równoważnego
oprogramowania antywirusowego PO VII WB 261.14.2020

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający – Prokuratura Okręgowa w Lublinie, działając na podstawie art. 93 ust. 3
pkt. 2) i art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zawiadamia wszystkich
Wykonawców, o unieważnieniu postepowania, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7)
Pzp.
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej jako: Pzp),
zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Natomiast zgodnie z art. 42
Pzp, Specyfikację istotnych warunków zamówienia udostępnia się na stronie
internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień
Publicznych albo publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu
terminu składania ofert.
Zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych
w dniu 11 września 2020 r., Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz
opublikowane w Biuletynie ogłoszenie nie zostały natomiast udostępnione na stronie
internetowej zamawiającego w tym samym dniu z uwagi na problemy techniczne
w działaniu jego strony internetowej, uniemożliwiające dokonanie jakichkolwiek
czynności, w tym publikacji dokumentacji postępowania. Funkcjonalność strony została
przywrócona w dniu 15.09.2020 r.
W związku z powyższym uznać należy, że postępowanie dotknięte jest wadą, której nie
można usunąć na obecnym etapie postępowania, a wada ta uniemożliwia zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Z uwagi na powyższe postanowiono jak na wstępie.
p.o. Prokurator Okręgowy
Robert Malicki

