Warszawa, 10 kwietnia 2020 r.

DAZ.262.20.2020

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7
w związku z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) informuje o unieważnieniu postępowania
nr 14/20/US/P11, którego przedmiotem jest usługa organizacji konferencji dot. inicjatywy Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju pn. Wielkie Wyzwanie: Energia.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy PZP
w związku z art. 146 ust. 6 oraz art. 32 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności
powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym,
czego nie można było wcześniej przewidzieć.
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający przeprowadził niniejsze postępowanie w związku z organizacją konferencji, która
pierwotnie miała odbyć się w dniu 24 marca 2020 r.
W dni 11 marca 2020 roku Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła epidemię koronawirusa
COVID-19 mianem pandemii. W związku z sytuacją epidemiologiczną wynikającą z rozprzestrzeniania
się koronawirusa COVID-19 Główny Inspektor Sanitarny zalecił, o ile to możliwe, aby ograniczyć do
niezbędnego minimum bezpośrednie służbowe kontakty pracowników z innymi osobami.
W związku z powyższym Zamawiający mając na uwadze Rozporządzenie Ministra Zdrowia w z dnia
13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia
epidemicznego, które wprowadzona zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób o charakterze publicznym,
państwowym i religijnym, dotyczy to spotkań w budynkach, jak i na świeżym powietrzu, zdecydował
o wstrzymaniu się z podpisaniem umowy z wybranym Wykonawcą, by móc ustalić nowy termin
(zgodnie z zapisami w SIWZ), który będzie możliwy do realizacji przedmiotu umowy. Zamawiający
ustalił, nowy termin na 2 kwietnia 2020 roku.
W dniu 24 marca 2020 r. Rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie w sprawie
ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadziło obostrzenia zakaz
zgromadzeń powyżej 2 osób, trwające do 11 kwietnia 2020 roku.

Z uwagi na przedłużający się zakaz zgromadzeń powyżej 2 osób oraz mając na uwadze informacje
przekazywane przez Ministra Zdrowia, że szczyt zachorowania wciąż przed nami, Zamawiający nie
będzie mógł przeprowadzić w tej formie wyżej wymienionej konferencji.
W tej sytuacji uznać należy, iż unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy
PZP jest konieczne i uzasadnione
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