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Sprawa: postępowanie o udzie|enie zamówienia na ,,Zawarcie umów rea|izacyjnych w oparciu
o zawańe umowy ramowe na usługę B w zakresie doręczania paczek pocztowych l przesyłek
kurierskich na terenie Łodzi w podziaIe na24zadania,,, znak sprawy:.P|.TPZKr.2600.108.2017

postępowania
lnformacjao unleważnieniu
Uzasadnienieprawne:
PocztaPo|skaS.A. informuje,
ii na podstawieań. 93 ust. 1 pkt7 ustawyPrawoZamówieńPub|icznych
(Dz.U.z 2015 r. poz. 2164z późniejszymi
zmianami),w związkuz art.19 ust.4 przepisówprzejściowych
ustawyz dnia22.06.2016
rokuo zmianieustawy- Prawozamówieńpub|icznych
oraz niektórychinnych
postępowanie
ustaw(Dz. U. 2016 poz. 1020),unieważnia
na ,,Zawarcie
umów rea|izacyjnych
w oparciu
o zawańe umowyramowena usługęB w zakresiedoręczaniapaczekpocztowychi pzesyłekkurierskich
na terenieŁodziw podzia|ena24 zadania,,,
znak sprawy:P|.TPZKr.2600.1}8.2017.
ie faktvczne:
Uzasadnien
Postępowanie obarczone jest niemoż|iwądo

usunięcia wadą, uniemoz|iwiającązawarcie

niepod|egającej
uniewaznieniuumowy W sprawie zamówienia pub|icznego.||oścprzesyłekdo
doręczeniaokreś|ona
w Rozdzia|eI ust. 4 pkt 2 s|WZ d|a poszczegó|nych
częścinie pokrywasię
z i|ościąpzesyłek do doręczeniawskazanąw forml|azu ofeńy (w zakresie wszystkich24 zadan),
stanowiącym
załącznik
nr 2 do zaproszenia,
W którymto formu|arzu
wykonawcymie|idokonaćka|ku|acji
ceny ofertowej.PowyŻsząniezgodnośc
dostrzezonodopiero po otwarciuzłożzonych
ofeń. W związku
jest konieczne,poniewaŻ
zpowyźzszym
unieważnienie
na tym etapiepostępowania'nie
moznadokonać
modyfikacji
S|WZani zaproszeniado złozeniaofeń.
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