
1 

 

 

                     Gmina Dąbrowa Białostocka 
 

ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka 
tel. (85) 71 21 100 do 103, fax.(85) 71 21 017 

www.dabrowa-bial.pl, e-mail: dabrowab@beep.pl 
 

 

Dąbrowa Białostocka, 4 sierpnia 2021 r. 

 

 

BRG. 271.33.2021 

ID postępowania - ID480262 

 

 

Wykonawcy 

biorący udział w postępowaniu 

o udzieleniu zamówienia publicznego 

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O 

 UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129) na przebudowę i termomodernizację wraz z częściową rozbiórką 

wiatrołapu istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina 

LOTOS w Dąbrowie Białostockiej. 

 

 

Gmina Dąbrowa Białostocka, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy 

Pzp, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 

dotyczącego przebudowy i termomodernizacji wraz z częściową rozbiórką wiatrołapu 

istniejącego budynku użyteczności publicznej w ramach rewitalizacji kina LOTOS w Dąbrowie 

Białostockiej. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający w trakcie trwania postępowania uzyskał od inspektora nadzoru informację o 

błędach w dokumentacji projektowej będącej załącznikiem do SWZ. Zdaniem inspektora, 

dokumentacja nie jest kompletna, wymaga poprawy i naniesienia istotnych zmian w celu 

prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia. Dokumentacja projektowa jest jednym z 

załączników do SWZ i stanowi integralną oraz istotną część opisu przedmiotu zamówienia.  

W związku z powyższym, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie 

art. 255 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. wystąpienia istotnej zmiany okoliczności 
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powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.  

Zaistniała w trakcie prowadzenia postępowania sytuacja, spełnia opisaną wyżej przesłankę. 

Zamawiający zlecając wykonanie dokumentacji projektowej osobom posiadającym właściwe 

uprawnienia budowlane, wymagał opracowania kompletnej dokumentacji technicznej. Autor 

opracowania popełnił błąd nie ujmując części wymaganego zakresu zadania, na co uwagę 

zwrócił inspektor nadzoru w trakcie weryfikacji dokumentów oraz wizji lokalnej na obiekcie 

budowlanym. Dalsze prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (oraz 

realizacja przedmiotu umowy) w oparciu o załączoną do postępowania niekompletną 

dokumentację projektową, nie leży w interesie publicznym, ponieważ może doprowadzić do 

wykonania obiektu budowlanego w niepełnym zakresie. To z kolei spowodować może 

konieczność poprawek wykonanych prac, co wiąże się z wydatkowaniem dodatkowych 

środków publicznych przeznaczonych w budżecie gminy na inne cele.  

 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z art. 255 pkt 5 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, 

iż wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub 

wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć.  
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