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Zamawiający:  

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku 

Plac Wolności 14, 62 - 860 Opatówek 

tel.  62/7618425, fax 627618236 email: gopsopatowek@post.pl 

www.opatowek.pl 

                                                                                      

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) NR 13/2020 z dnia 

29.06.2020r. dotyczące świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, 

niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatówku zawiadamia o unieważnieniu 

postępowania prowadzonego zgodnie z art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) NR 13/2020 z dnia 29.06.2020r. 

dotyczącego świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, niepełnosprawnych 

wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania,  na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) 

oraz zgodnie z pkt 13 Ogłoszenia o zamówieniu NR 13/2020 z dnia 29.06.2020r. 

 

UZASADNIENIE 

 

Postępowanie prowadzone zgodnie z art. 138o  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.) NR 13/2020 z dnia 

29.06.2020r. dotyczące świadczenia usług opiekuńczych dla osób chorych, 

niepełnosprawnych wymagających opieki w miejscu ich zamieszkania, unieważniono,  

działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. prawo zamówień 

publicznych ( Dz. U. z 2019r., poz. 1843 ze zm.), gdyż wystąpiła istotna zmiana okoliczności 

powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć oraz zgodnie z pkt 13 Ogłoszenia                          

o zamówieniu NR 13/2020 z dnia 29.06.2020r., w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo 

do unieważnienia postępowania w całości/części (w szczególności, jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższają kwotę, którą Zamawiający 

może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia), albowiem w dniu 13 lipca 2020r. osoba, 

której miała dotyczyć pomoc w formie usług opiekuńczych złożyła oświadczenie rezygnacji                               

z pomocy w formie usług opiekuńczych. 

W związku z powyższym unieważnienie przedmiotowego postępowania jest zasadne                         

i konieczne.                                                                                       

Kierownik 

Gminnego Ośrodka                                                                                                                                            

Pomocy Społecznej 

(-)  Violetta Galant 


