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Warszawa, 23.06.2022 r.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie zamówienia na usługi
kulturalne

pn.

OBSŁUGA

WIDOWNI,

SZATNI,

ORAZ

PROWADZENIE

SPRZEDAŻY GADŻETÓW PODCZAS SPEKTAKLI

W związku z prowadzonym postępowaniem w trybie zamówienia na usługi
kulturalne na podstawie art. 11 ust. 5 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw.
z art. 37d ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, Teatr Syrena
(Zamawiający) informuje, że nie udzielił zamówienia w przedmiotowym postępowaniu i
na podstawie pkt. 20.5.d. Ogłoszenia o zamówieniu unieważnił przedmiotowe
postępowanie z powodu, że jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia
wadą.
Zamawiający zorientował się, że w Ogłoszeniu o zamówieniu (dalej Ogłoszeniu)
są podane sprzeczne informacje. W pkt. 4 Ogłoszenia określono termin realizacji
zamówienia - od dnia 1.09.2022 r. do dnia 31.08. 2024 r. (2 lata). Jednocześnie pkt. 3
Ogłoszenia (opis przedmiotu zamówienia) oraz formularz cenowy zawierają dane
dotyczące ilości spektakli, które ma obsłużyć wykonawca. Dane te zostały podane dla
jednego roku, zamiast dla dwóch lat. Również podana przy otwarciu ofert kwota
przeznaczona na sfinansowanie zamówienia - 208 536,66 zł (brutto) - dotyczy tylko
jednego roku.
W Ogłoszeniu podano, że Zamawiający przewiduje (szacuje), w okresie obowiązywania
umowy:
- 202 spektakle na scenie Litewska 3, a w tym:
- 110 dyżurów powyżej 4 do 5 godzin,
- 110 dyżurów do 4 godzin,
- 18 spektakli na scenie Bistro pod Syreną, a w tym:
- 6 dyżurów powyżej 3 do 5 godzin,
- 14 dyżurów do 3 godzin.
Prawidłowy zapis powinien brzmieć:
Zamawiający przewiduje (szacuje), w okresie obowiązywania umowy:
- 440 spektakle na scenie Litewska 3, a w tym:

- 220 dyżurów powyżej 4 do 5 godzin,
- 220 dyżurów do 4 godzin,
- 40 spektakli na scenie Bistro pod Syreną, a w tym:
- 12 dyżurów powyżej 3 do 5 godzin,
- 28 dyżurów do 3 godzin.
Jeśli

Zamawiający

chciałby

mimo

to

udzielić

zamówienia,

zaciągnąłby

zobowiązanie o wartości dwukrotnie przewyższającej dopuszczoną wartość. Kalkulacja
wykonawców uwzględniająca dwukrotnie większą liczbę spektakli mogłaby również być
inna. Ze względu na niewielką różnicę w ofertowych cenach, błąd w Ogłoszeniu ma
znaczący wpływ na wynik postępowania.
Zamawiający jest uprawniony do zmiany treści Ogłoszenia, ale tylko do terminu
składania ofert. Zamawiający powziął wiadomość o powstałym błędzie dopiero po
otwarciu ofert. Tym samym nie jest możliwa modyfikacja zapisów Ogłoszenia. Popełniony
błąd jest istotny ze względu na to, że stanowi podstawową informacje dla wykonawców
przygotowujących oferty. Udzielenie zamówienia i zawarcie umowy byłoby obarczone
poważną wadą.
Mając powyższe na względzie postępowanie zostało unieważnione zgodnie z pkt.
20.5.d. Ogłoszenia o zamówieniu.
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