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Wrocław, dnia czerwca 2021 r. 

Zamawiający:
Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu 
Plac Powstańców Warszawy 1 
50-153 Wrocław

AL-ZP .272-4/21/ZP/TP1

Do wszystkich Wykonawców 
biorących udział w postępowaniu

Informacja o unieważnieniu postępowania

Dotyczy postępowania: Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych dla cudzoziemców na rzecz 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (DUW) we Wrocławiu oraz usługi tłumaczeń 
materiałów informacyjnych dla Biura Wsparcia Obywateli Państw Trzecich

Zamawiający, na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 pkt 7 ustawy 
Pzp.

Uzasadnienie prawne

Zgodnie z art. 255 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli wykonawca nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy lub uchylił się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, 
z uwzględnieniem art. 263.

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 10 czerwca 2021 r. Zamawiający -  działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1 i ust 2 
ustawy Pzp -  przekazał Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu oraz zamieścił 
na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o wyborze oferty 
najkorzystniejszej -  oferty nr 1, złożonej przez Wykonawcę: Centrum Szkoleniowe IDEA 
Group Małgorzata Gąsińska ul. A9 11,32-086 Węgrzce.

Następnie, po upływie terminu, o którym mowa w art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, w dniu 
16 czerwca 2021 r. Zamawiający przekazał Wykonawcy -  za pośrednictwem platformy 
zakupowej, na której prowadzone jest przedmiotowe postępowanie -  umowę w sprawie 
zamówienia publicznego -  celem jej podpisania.

*  *  *
*  *  

*  *
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W dniu 22 czerwca 2021 r. Wykonawca -  za pośrednictwem wskazanej powyżej platformy 
-  poinformował Zamawiającego o odstąpieniu od podpisania umowy z uwagi na negatywne 
stanowisko Zamawiającego wobec propozycji Wykonawcy, dotyczącej wprowadzenia 
do treści umowy zmian w zakresie sposobu zlecania i odbioru tłumaczeń pisemnych, 
polegających na umożliwieniu odbioru dokumentów do tłumaczeń wyłącznie w formie 
zdalnej, w postaci skanów dokumentów przesyłanych za pośrednictwem poczty 
elektronicznej.

Zgodnie ze stanowiskiem Zamawiającego, przekazanym Wykonawcy w dniu 18 czerwca 
2021 r., proponowana zmiana nie mogła zostać uwzględniona w treści ww. umowy, ponieważ 
nosiłaby znamiona tzw. zmiany istotnej w rozumieniu art. 454 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy Pzp, 
tzn. wprowadzałaby warunki, które -  gdyby zostały zastosowane w postępowaniu
0 udzielenie zamówienia -  to wzięliby w nim udział lub mogliby wziąć udział inni 
wykonawcy lub przyjęte zostałyby oferty innej treści, a jednocześnie naruszałaby równowagę 
ekonomiczną stron umowy na korzyść Wykonawcy, w sposób nieprzewidziany w pierwotnej 
umowie.

W przedstawionym Wykonawcy stanowisku Zamawiający zwrócił uwagę, że -  w okresie 
pomiędzy wszczęciem postępowania a upływem terminu składania ofert -  do projektu 
umowy, stanowiącego Załącznik nr 7 do Specyfikacji Warunków Zamówienia, nie wpłynęły 
żadne zapytania ani wnioski o zmiany w zakresie § 2 ust. 11 umowy, którego treść ma wpływ 
na sposób i koszty związane z realizacją zamówienia.

Ponadto, Zamawiający podkreślił, że -  składając w toku prowadzonego postępowania 
wyjaśnienia na okoliczność rażąco niskiej ceny -  Wykonawca nie wskazał ujawnionego 
bezpośrednio po otrzymaniu umowy do podpisu, zamiaru zdalnego wykonywania przedmiotu 
zamówienia, podczas gdy brak osobistego stawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy 
w jednej z siedzib Zamawiającego celem odbioru dokumentów do tłumaczenia ma 
bezsprzecznie wpływ na zaoferowaną cenę.

Jednocześnie, Zamawiający wskazał, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także 
tłumaczenia ustne, których realizacja możliwa jest wyłącznie w formie stacjonarnej, 
przy osobistym udziale tłumacza wskazanego przez Wykonawcę, co oznacza, że osobistego 
stawiennictwa jego przedstawiciela w jednej z lokalizacji, wskazanych przez Zamawiającego,
1 tak w praktyce nie dałoby się uniknąć.

Dodatkowo, Zamawiający wyjaśnił, że w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą 
tłumaczenia przysięgłe materiałów czy dokumentów urzędowych, niezbędnych w procesie 
integracji obywateli państw trzecich na terenie RP, w szczególności do legalizacji pobytu 
i uzyskania zatrudnienia (np. dyplomów, certyfikatów, książeczek zdrowia, świadectw pracy 
itp.), których tłumaczenia -  w celu umożliwienia ich okazania oraz uznania przez właściwe 
organy administracyjne -  powinny być sporządzane z oryginałów, co tłumacz -  na podstawie 
art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (tj. Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1326) -  ma obowiązek potwierdzić stosowną adnotacją. Tymczasem, 
proponowany przez Wykonawcę sposób realizacji zamówienia wykluczałby w praktyce 
możliwość wykonywania tłumaczeń oryginałów dokumentów.

Ponadto, w kontekście powołania się w uzasadnieniu wniosku Wykonawcy na ogólne 
względy związane z utrzymującym się stanem epidemii COVID-19, Zamawiający zwrócił 
uwagę, że stan zagrożenia epidemicznego utrzymywał się również w trakcie ogłaszania 
i prowadzenia postępowania na Usługi tłumaczeń ustnych i pisemnych dla cudzoziemców
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na rzecz Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego (DUW) we Wrocławiu oraz usługi tłumaczeń 
materiałów informacyjnych dla Biura Wsparcia Obywateli Państw Trzecich -  nie stanowiąc 
dla Wykonawcy przeszkody w złożeniu oferty, w tym również w złożeniu w treści Załącznika 
nr 1 do SWZ -  Oświadczenia Wykonawcy, deklaracji o zapoznaniu się z SWZ, w tym także 
z projektem umowy i niewniesieniu do nich żadnych zastrzeżeń oraz przyjęciu warunków 
zawartych w treści obu dokumentów.

W kontekście powyższego, ogólne powołanie się w uzasadnieniu wniosku Wykonawcy 
na utrzymujący się stan epidemii, nie mogło zostać uznane przez Zamawiającego 
za przesłankę noszącą znamiona okoliczności mogących wpływać na należyte wykonanie 
umowy w sprawie zamówienia publicznego, o których mowa w art. 15r ust. 1 ustawy z dnia 
2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COYID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 
nimi sytuacji kryzysowych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.).

Mając na uwadze przywołane powyżej względy, Zamawiający nie znalazł podstaw prawnych 
do uwzględnienia wniosku Wykonawcy i -  w konsekwencji -  podtrzymał prośbę 
o podpisanie umowy, przesłanej w dniu 16 czerwca 2021 r., czego skutkiem była wskazana 
na wstępie niniejszego uzasadnienia odmowa ze strony Wykonawcy.

Jednocześnie, z uwagi na fakt, że w niniejszym postępowaniu odrzucona została 
-  na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp -  oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę: 
Literra Sp. z o. o., ul. św. Mikołaja 8/11, 50-125 Wrocław, który -  pomimo pisemnego 
wezwania Zamawiającego z dnia 2 czerwca 2021 r., wystosowanego na podstawie art. 307 
ust. 2 ustawy Pzp -  nie wyraził pisemnej zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, 
brak jest podstaw do zastosowania przez Zamawiającego postanowień art. 263 ustawy Pzp.

Pouczenie

Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej, 
których procedury określono w ustawie Pzp -  Dział IX „Środki ochrony prawnej”, art. 505- 
590.

Zamawiający informuje, że -  zgodnie z art. 262 ustawy Pzp -  Wykonawcy, którzy 
ubiegali się o udzielenie zamówienia w niniejszym postępowaniu, zostaną niezwłocznie 
powiadomieni o wszczęciu postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia.
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