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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień 

publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą 

Pzp, zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa, montaż, konfiguracja dwóch telebimów 

w technologii LED wraz z kompletnym osprzętem”: 

 

Uzasadnienie prawne:  

Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, tj. postępowanie 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Decyzja  o  unieważnieniu  postępowania  została  podjęta  w  wyniku  stwierdzenia  przez 

Zamawiającego  niemożliwej do usunięcia  wady  postępowania  uniemożliwiającej  zawarcie  

niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie Zamówienia  publicznego. Odnosząc się 

do stanu faktycznego będącego podstawą unieważnienia postępowania wskazać należy, że wada 

sprowadza się do błędnego określenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu zamówienia.  

W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał, że do obowiązków Wykonawcy będzie 

należeć „wykonanie podkonstrukcji podwieszenia ekranu na istniejącej konstrukcji (…)”. 

Zamawiający tym zapisem wprowadził potencjalnych Wykonawców w błąd. Zgodnie z zamieszczoną 

na wniosek o wyjaśnienia do SIWZ dokumentacją techniczną projekt oraz pozwolenie na budowę 

dotyczył „budowy wolnostojącej konstrukcji wsporczej ekranu diodowego (…)”. W dalszej części 

dokumentacji określone zostało, że: „nośnik składa się z słupa stalowego z rury fi 406,4x6,3 o dł. 

3,87m, przestrzennego rusztu telebimu, z pomostami obsługi”. Z powyższych zapisów jednoznacznie 

wynika, że pozwolenie na budowę obejmowało zarówno posadowienie fundamentu na gruncie,  

 

 

 

 



 

 

 
 

ustawienie słupa wraz z rusztem (konstrukcją). Dlatego w ocenie Zamawiającego błędem jest 

wymaganie od Wykonawcy wykonania podkonstrukcji, ponieważ wiązałoby się to z ingerencją  

w projekt budowlany, a tym samym powstaje konieczność uzyskiwania szeregu uzgodnień i pozwoleń 

czego Zamawiający nie przewidywał.  

Mając na uwadze powyższe, postępowanie o udzielenie Zamówienia zostało obarczone wadą, 

której nie da się usunąć, ponieważ nie da się usunąć błędów dotyczących treści SIWZ po dokonaniu 

czynności niepowtarzalnych takich jak czynność otwarcia ofert. 

W tej sytuacji uznać należy, iż unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp jest konieczne i uzasadnione. Krajowa Izba Odwoławcza w szeregu wyroków 

wskazywała, iż błędy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia stanowią wystarczającą przesłankę do 

unieważnienia postępowania– w wyroku z dnia 10 kwietnia 2014 r. sygn. akt KIO 616/14 Izba 

stwierdziła, że Ustawodawca wśród przesłanek skutkujących unieważnieniem umowy na podstawie 

art. 146 ust. 1 ustawy Pzp nie wymienił naruszenia przepisów dotyczących sporządzania opisu 

przedmiotu zamówienia, tym niemniej podstawowym obowiązkiem zamawiającego jest prawidłowe 

sporządzenie SIWZ, w tym opisu przedmiotu zamówienia, jako elementu znaczącego i warunkującego 

złożenie prawidłowej oferty przez zainteresowanych wykonawców. (...) Opis przedmiotu zamówienia 

powinien być bowiem dokonany w sposób jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem potrzeb 

zamawiającego”. Zauważenia wymaga także stanowisko wyrażone w uzasadnieniu wyroku z dnia 25 

września 2017 r .sygn. akt KIO 1869/17, w którym Izba stwierdziła, że „Zamawiający miał prawo do 

unieważnienia postępowania ze względu na wady opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ celem 

prowadzenia postępowania jest zawarcie umowy służącej zaspokojeniu potrzeby zamawiającego,  

a ponadto w rozpoznawanym przypadku może pojawić się zarzut, że wykonawcy mogli składać oferty, 

godząc się na wykonanie przedmiotu zamówienia nieprzydatnego zamawiającemu lub nie w pełni 

przydatnego, generując u  zamawiającego powstanie zbędnych kosztów”. 

 Mając na uwadze powyższe, Zamawiający postanowił jak na wstępie. 

 

 


