
Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy

Dostawa środków czystości dla Służby Ochrony Państwa.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: Służba Ochrony Państwa

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 369383133

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Podchorążych 38

1.5.2.) Miejscowość: Warszawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 00-463

1.5.4.) Województwo: mazowieckie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL911 - Miasto Warszawa

1.5.7.) Numer telefonu: +48 22 606 54 34

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@sop.gov.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sop.gov.pl

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https: //www.sop.gov.pl/bip/zamowienia-publiczne/wszczete

1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
jednostka budżetowa

1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Porządek i bezpieczeństwo publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Dostawa środków czystości dla Służby Ochrony Państwa.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-cb90791e-a813-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00088985/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-06-21 12:59
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00012349/04/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.7 Papier toaletowy, ręczniki papierowe, środki do utrzymania czystości pomieszczeń, mydło
w płynie itp.

2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Nie

SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: 4/2021/ZP

4.2.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.3.1) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 133643,81
PLN

Część 1

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa środków czystości według Załącznika nr 1a do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33760000-5 - Papier toaletowy, chusteczki higieniczne, ręczniki do rąk
i serwety

4.5.5.) Wartość części: 78465,00 PLN

Część 2

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa środków czystości według Załącznika nr 1b do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.5.) Wartość części: 30594,90 PLN

Część 3

4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
Dostawa środków czystości według Załącznika nr 1c do SWZ.

4.5.3.) Główny kod CPV: 33741100-7 - Środek do mycia rąk

4.5.4.) Dodatkowy kod CPV:

33700000-7 - Produkty do pielęgnacji ciała
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39800000-0 - Środki czyszczące i polerujące

4.5.5.) Wartość części: 55321,99 PLN

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA

Część 1

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W trakcie przygotowywania umów z Wykonawcami, Zamawiający stwierdził, że w Załączniku nr
3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - „Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści umowy”, które były zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego
postępowania, brakuje zapisu określonego w art. 436 pkt 3 Ustawy Pzp, tj. „Umowa zawiera
postanowienia określające w szczególności: (…) łączną maksymalną wysokość kar umownych,
których mogą dochodzić strony”. Mając powyższe na uwadze dopisanie warunków, o których
mowa w art. 436 pkt 3 ustawy Pzp, spowoduje istotną zmianę treści „Istotne postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści umowy”, a co za tym idzie – opracowywanych umów z
Wykonawcami, co jest niedopuszczalne w świetle ustawy Pzp.
W związku z czym, przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnianiu umowy w sprawie zamówienia
publicznego i na podstawie art. 255 pkt 6 Ustawy Pzp, zostało unieważnione.

Część 2

SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W trakcie przygotowywania umów z Wykonawcami, Zamawiający stwierdził, że w Załączniku nr
3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - „Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści umowy”, które były zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego
postępowania, brakuje zapisu określonego w art. 436 pkt 3 Ustawy Pzp, tj. „Umowa zawiera
postanowienia określające w szczególności: (…) łączną maksymalną wysokość kar umownych,
których mogą dochodzić strony”. Mając powyższe na uwadze dopisanie warunków, o których
mowa w art. 436 pkt 3 ustawy Pzp, spowoduje istotną zmianę treści „Istotne postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści umowy”, a co za tym idzie – opracowywanych umów z
Wykonawcami, co jest niedopuszczalne w świetle ustawy Pzp.
W związku z czym, przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnianiu umowy w sprawie zamówienia
publicznego i na podstawie art. 255 pkt 6 Ustawy Pzp, zostało unieważnione.

Część 3
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SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)

5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania:
Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się unieważnieniem

5.2.) Podstawa prawna unieważnienia postępowania: art. 255 pkt 6 ustawy

5.2.1.) Przyczyna unieważnienia postępowania:

W trakcie przygotowywania umów z Wykonawcami, Zamawiający stwierdził, że w Załączniku nr
3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - „Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone
do treści umowy”, które były zamieszczone na stronie internetowej prowadzonego
postępowania, brakuje zapisu określonego w art. 436 pkt 3 Ustawy Pzp, tj. „Umowa zawiera
postanowienia określające w szczególności: (…) łączną maksymalną wysokość kar umownych,
których mogą dochodzić strony”. Mając powyższe na uwadze dopisanie warunków, o których
mowa w art. 436 pkt 3 ustawy Pzp, spowoduje istotną zmianę treści „Istotne postanowienia,
które zostaną wprowadzone do treści umowy”, a co za tym idzie – opracowywanych umów z
Wykonawcami, co jest niedopuszczalne w świetle ustawy Pzp.
W związku z czym, przedmiotowe postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnianiu umowy w sprawie zamówienia
publicznego i na podstawie art. 255 pkt 6 Ustawy Pzp, zostało unieważnione.
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