Poznań, dnia 15 marca 2022 roku
Zamawiający:
Quantum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Obornicka 330, 60-689 Poznań
KRS: 0000470659, NIP: 7792414843, REGON: 302481715
e-mail: pzp@drbarbara.pl
Lokalizacja projektu:
ul. Broni Pancernej 5B/5A
68-200 Żary
Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego na podstawie Załącznika nr 2
ust. 3 do Wytycznych w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu
Finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego
na lata 2014-2021 w zw. z art. 8.15 ust. 2 Regulacji w sprawie wdrażania Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 przyjęte przez Norweskie Ministerstwo
Spraw Zagranicznych w dniu 23 września 2016 roku, zgodnie z art. 10.5 Umowy
pomiędzy Królestwem Norwegii a Unią Europejską w sprawie Norweskiego
Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021, pn. „Wykonanie spójnego systemu
informatycznego generującego e-usługi poprzez opracowanie i wdrożenie aplikacji
mobilnej i webowej, przeznaczonej do monitoringu zdrowia, spersonalizowanych diet
i ćwiczeń niezbędnych przy chorobach osób starszych (55+), obejmujących 6
jednostek chorobowych”, numer referencyjny: Quantum.Pzp.1.2.2022

ZAWIADOMIENIE
O
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający – Quantum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu, zawiadamia
o unieważnieniupostępowania o udzielenie zamówienia pn. „Wykonanie spójnego systemu
informatycznego generującego e-usługi poprzez opracowanie i wdrożenie aplikacji mobilnej i
webowej, przeznaczonej do monitoringu zdrowia, spersonalizowanych diet i ćwiczeń
niezbędnych przy chorobach osób starszych (55+), obejmujących 6 jednostek chorobowych”,
numer referencyjny: Quantum.Pzp.1.2.2022 (Postępowanie).

UZASADNIENIE
[uzasadnienie prawne]
Podstawą prawną unieważnienia Postępowania jest art. 258Pzp, zgodnie z którym
zamawiający może unieważnić postępowanie odpowiednio przed upływem terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania
ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest
nieuzasadnione.

[uzasadnienie faktyczne]
W dniu 7 marca 2022 roku Zamawiający ogłosił Postępowanie. W dniu 11 marca 2022 roku
Zamawiający upublicznił dokumenty zamówienia na stronie internetowej prowadzonego
Postępowania. W dniu 14 marca 2022 roku jeden z Wykonawców poinformował
Zamawiającego o uszkodzeniu zamieszczonych plików dokumentów zamówienia
powodującym niemożność ich otworzenia. Zamawiający potwierdził uszkodzenie plików.
Równocześnie, przed ponownym zamieszczeniem plików Zamawiający dokonał ich
merytorycznej weryfikacji. Zamawiający stwierdził wady Opisu przedmiotu zamówienia –
Specyfikacji technicznej Systemu. Analiza wad Opisu przedmiotu zamówienia – Specyfikacji
technicznej Systemu wykazała konieczność zmiany jego treści istotnie wpływającej na zakres
zamówienia. W tym stanie rzeczy konieczne stało się unieważnienie Postępowania.

Eleonora Burzyńska
Kierownik Zamawiającego

