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Zawiadomienie  

o unieważnieniu postępowania  

 

Zamawiający –  Gmina Miejska Zgorzelec, działając na podstawie art. 

255 pkt 6 w związku z art. 256 ustawy z  dnia 11 września  2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze 

zm .; zwana dalej ustawą Pzp), zawiadamia o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w 

trybie podstawowym bez negocjacji  pod nazwą: „Modernizacja 

oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części 

województwa dolnośląskiego”.  

 

Uzasadnienie prawne i faktyczne unieważnienia postępowania:  

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 255 ust. 6 w związku 

z art. 256 ustawy Pzp, ponieważ postępowanie obarczone jest 

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, w związku z tym dalsze prowadzenie postępowania jest 

nieuzasadnione.  

W związku z l icznymi zapytaniami do treści Specyfikacj i Warunków 

Zamówienia (zwanej dalej: SWZ)  oraz dokumentacj i , stanowiącej 

Za łącznik nr 6 do SWZ w przedmiotowym postępowaniu  Zamawiający 

dokona ł analizy i weryf ikacji danych zawartych w ww. dokumentacji .  

Zamawiający stwierdził  istotne wady w  dokumentacji , stanowiącej 

integralną  część SWZ –  Opis Przedmiotu Zamówienia.  

Dokumentacja, o której mowa powyżej odgrywa istotną rolę przy 

ustalaniu, przez Wykonawców ceny oferty. Przy błędnie 

skonstruowanych zapisach Opisu Przedmiotu Zamówienia Wykonawca 

nie ma możliwości złożenia  poprawnej oferty oraz wymaganych przez 

Zamawiającego dokumentów i należytego  wykonania przedmiotowego 

zamówienia .  

Na obecnym etapie postępowania Zamawiający nie może usunąć 

nieprawidłowości stwierdzonych w przedmiotowej dokumentacji , bez 

dokonania istotnej zmiany treści SWZ, co spowodowałoby naruszenie 

przepisów ustawy Pzp .  

W związku z powyższym  dalsze prowadzenie postępowania  oraz 

zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego , która nie 

podlegałaby unieważnieniu  jest niemożliwe .  
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W Komentarzu do Prawa zamówień publicznych (dostęp pod adresem 

https://www.uzp.gov.pl/nowe-pzp/repozytorium-dokumentow-nowe-

pzp/komentarz-do-nowego-pzp ), w zakresie dotyczącym przesłanek 

unieważnienia postępowania, o któ rych mowa w art.  255 ust. 6, 

wskazano iż „Wada musi mieć nieusuwalny charakter . Chodzi więc o 

takie uchybienia proceduralne, które  nie mogą być skorygowane 

przez zamawiającego w toku postępowania  poprzez unieważnienie 

lub powtórzenie nieprawidłowej czynności. ” oraz w art. 256 

wskazano iż: „Możliwość zastosowania ar t. 256 Pzp zależy od 

spełnienia następujących przesłanek:  

1) po wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia zaistniały 

nowe okoliczności,  

2) okoliczności te powodują, że dalsze prowadzenie postępowania 

jest bezcelowe .”  

W wyroku z dnia 7 lipca 2017 r. o  sygn. akt KIO 1291/17 Krajowa Izba 

Odwoławcza zwróciła uwagę, że „Unieważnienie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego  w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 

ustawy Pzp jest obligatoryjne , jeżeli postępowanie obarczone jest 

niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożl iwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Przywołany przepis w swojej dyspozycji, wskazując na 

nieusuwalną wadę postępowania, odwołuje się do podstaw 

unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publiczne. Wskazuje 

bowiem, że dane postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

podlega unieważnieniu, jeżeli - w sytuacji  ewentualnego zawarcia 

umowy w sprawie zamówienia publicznego w takim pos tępowaniu - 

doszłoby do zawarcia umowy, która podlegałaby unieważnieniu.”  

 

Powyższe orzeczenie zostało wydane w oparciu o poprzednio 

obowiązujące przepisy prawa, jednakże pozostaje aktualne.  

Mając na uwadze powyższe , Zamawiający postanowił jak na wstępie.   

 

 
 

Z up. Burmistrza Miasta  

     Piotr Konwiński  

  (Zastępca Burmistrza)  

 

 

Pouczenie:  

Wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki 
ochrony prawnej określone  w Dziale IX ustawy Pzp.  
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