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INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA I UNIEWAŻNIENIU CZĘŚCI POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania na „Usługi specjalistów dla opiekunów faktycznych świadczone w Centrum 
Wsparcia Opiekunów Faktycznych Osób Niesamodzielnych z Powodu Chorób Otępiennych 
“Niezapominajka” w Szczecinie, dalej Centrum Wsparcia: 
 

Część nr 4 – poradnictwo opiekuńcze, 

Część nr 5 – poradnictwo prawne. 

 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 138o ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.                                                         
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, iż w ramach wskazanego 
powyżej postępowania nie udzielono zamówienia na część nr 4 – poradnictwo opiekuńcze oraz część  
nr 5 – poradnictwo prawne. 
 
Jednocześnie zamawiający informuje, że dokonał unieważnienia wymienionego wyżej postępowania w 
zakresie części nr 4 – poradnictwo opiekuńcze oraz części nr 5 – poradnictwo prawne. 
 
Przyczyną unieważnienia obu wskazanych części postępowania jest podanie w ogłoszeniu o 
postępowaniu umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej błędnej ilości godzin świadczenia usług 
w całym okresie realizacji zamówienia w ramach części 4 oraz części 5. W ogłoszeniu błędnie wskazano, 
że liczba godzin zegarowych w całym okresie realizacji zamówienia wynosi dla części 4 - 288 godzin 
(średniomiesięcznie 8 godzin) oraz dla części 5 – 288 godzin (średniomiesięcznie 8 godzin), podczas gdy 
prawidłowa liczba godzin zegarowych dla każdej z wymienionych wyżej części zamówienia wynosi 280 
godzin. 
Powyższe stanowi niemożliwą do usunięcia wadę, wobec czego konieczne jest unieważnienie 
postępowania dla wymienionych wyżej części i jego powtórzenie. 
 
Zamawiający informuje, że niniejsze postępowanie prowadzone było w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), wobec czego 
wykonawcom nie przysługują środki ochrony prawnej o których mowa w przytoczonej ustawie. 
 
Zamawiający informuje, iż przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektu pn. 
„Zaopiekowani – systemowe wzmacnianie potencjału opiekuńczego rodzin” współfinansowanego ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa RPZP.07.00.00 Włączenie 
społeczne, Działanie 07.06.00 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym. 
 

 


