
 

 

 

BZP.271.76.2022          Nowy Sącz, dn. 19.10.2022 r. 

 

 

ZAWIADOMIENIE  
O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

ORAZ PONOWNYM BADANIU I OCENIE OFERT 
 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na: 

Wykonanie robót budowlanych niezbędnych do oddania przewidzianego umową 

zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Budowa wielofunkcyjnego boiska oraz remont 

boiska trawiastego przy Szkole Podstawowej nr 11” 

 

 
I. Na podstawie art. 16 i 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 

jedn. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający Miasto Nowy Sącz, zwany dalej 

„Zamawiającym”, zawiadamia o unieważnieniu czynności badania, oceny i wyboru najkorzystniejszej 

oferty w przedmiotowym postępowaniu i przystępuje do powtórzenia czynności badania i oceny ofert 

zmierzającej do wyboru najkorzystniejszej oferty. 

II. Uzasadnienie: 

Zamawiający w dniu 13.10.2022 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w przedmiotowym 

postępowaniu, o czym zgodnie z przepisami ustawy poinformował Wykonawców biorących udział w 

postępowaniu.  

Jednakże po dokonaniu powyższej czynności, Zamawiający powziął informację, że oferta wybrana jako 

najkorzystniejsza nie spełnia wymagań określonych przez Zamawiającego w specyfikacji warunków 

zamówienia. 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami 

ustawy. Z powyższego wynika, że celem każdego postępowania jest zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Niedopuszczalne jest więc zawarcie umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, jeżeli działanie Zamawiającego stanowi dokonanie czynności z 

naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Ponadto 

prawidłowość przedmiotowego działania potwierdza ugruntowana linia orzecznicza Krajowej Izby 

Odwoławczej dopuszczająca możliwość samodzielnego unieważnienia przez Zamawiającego każdej 

czynności w postępowaniu, dokonanej z naruszeniem przepisu ustawy. 

Z uwagi na powyższe koniecznym jest unieważnienie czynności oceny i wyboru oferty najkorzystniejszej 

oraz dokonanie przez Zamawiającego ponownego badania i oceny złożonych ofert. 

III. Pouczenie: 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia zostało zawarte w Rozdziale XVIII specyfikacji.  

Z up. PREZYDENTA MIASTA 

(-) Artur Bochenek 

Zastępca Prezydenta 

 
………………………………………..…………… 

 (podpis kierownika zamawiającego  

  lub osoby upoważnionej) 

Otrzymują: 
1. Strona internetowa:, https://bip.malopolska.pl/nowysacz ; https://platformazakupowa.pl/pn/nowysacz ; 

2. Wykonawcy w postępowaniu, 

3. aa UM BZP.  



 

 

 

 


