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Warszawa, dnia 27 kwietnia 2020 roku 

 
 
Wykonawcy ubiegający się  
o udzielenie zamówienia 

 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Kompleksowa obsługa organizacyjno-
logistyczna 14. Międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie”  
w dniach 22-23 września 2020 r. 
znak postępowania: ZZ.2131.127.2020.MAW[PSIC2018] 

 
UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

  
         

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający informuje o unieważnieniu 
przedmiotowego postępowania. 
 
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli: 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 w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp unieważnia postępowanie na Kompleksowa obsługa 
organizacyjno-logistyczna 14. Międzynarodowej konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” 
w dniach 22-23 września 2020 r.  

Jako przyczynę tej decyzji należy wskazać, że niezależnie od toczącego się postępowania, Zamawiający 
dokonał ponownej analizy koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia pod kątem zagrożeń związanych 
z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. W wyniku dokonanej analizy oraz zweryfikowaniu możliwość 
wykorzystania zasobów technologicznych NASK PIB oraz potencjału kadrowego Zamawiający podjął decyzję 
o realizacji przedmiotu niniejszego zamówienia w odmienny sposób niż pierwotnie planował to znaczy przy 
wykorzystaniu alternatywnych form komunikacji tj. z wykorzystaniem formuły konferencji w trybie online.  

Podjęcie decyzji o zmianie koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia jest podyktowana faktem ochrony 
interesu publicznego, poprzez zastosowanie form realizacji przedmiotu zamówienia minimalizujących 
potencjalne zagrożenie związane rozprzestrzenianiem się choroby układu oddechowego – COVID-19 w 
Polsce.  

Ochroną interesu publicznego została zdefiniowana w ustawie o zdrowiu publicznych z 11 września 2015 r. 
(Dz. U. z 2019, poz. 2365 ze zm.) między innymi jako profilaktyka chorób oraz działania w celu rozpoznawania, 
eliminowania lub ograniczania zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku 
zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji. Zamawiający stoi na stanowisku, że interes publiczny wyraża się też 
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w ochronie zdrowia publicznego, które jest rozumiane jako korzyść o charakterze powszechnym, realizowana 
dla dobra ogółu społeczeństwa. Zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wpisuje się powyższą 
definicję, co potwierdza argumentacja administracji rządowej, która została podana przy wprowadzaniu 
zakazu organizowania imprez masowych, wskazując, że „Koronawirus i epidemia to realne i globalne 
zagrożenie. WHO proponuje podjęcie radykalnych działań, ograniczających możliwość rozprzestrzeniania się 
koronawirusa. W poczuciu odpowiedzialności podejmujemy prewencyjne działania.” 
 
Tym samym w ocenie Zamawiającego zaistniała przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 
93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, gdyż w wyniku zmiany koncepcji realizacji przedmiotu zamówienia, wystąpiła 
okoliczność powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia w planowanej formie nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. 
 
 
 

Dokument podpisany kwalifikowanym 
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Dyrektor ds. Projektów Administracyjno-Edukacyjnych 
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