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WYKONAWCY 

ubiegający się o zamówienie 

ZAWIADOMIENIE 

o unieważnieniu postępowania 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowy 

bez negocjacji - art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp na „Zakup i dostawa komputerów przenośnych 

w ramach projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 

cyfrowym- Granty PPGR”– znak sprawy PFiZP 271.8.2022. 

Zamawiający, Gmina i Miasto Stawiszyn informuje, że postępowanie o udzielnie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na zakup i dostawa 

komputerów przenośnych w ramach projektu grantowego „ Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w 

rozwoju cyfrowym- Granty PPGR” zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt.6 w związku z 457 

ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z  2021r. poz. 

1129 ze zm.) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia w pozycji ekran (rodzaj matrycy) podał 

niekompletną nazwę, wskazał model karty graficznej Intel UHD Graphics wskazując na producenta oraz 

nie wskazał terminu na jaki dzień mają być spełnione dane techniczne.  

Nieprecyzyjnie opisany przedmiot zamówienia ma wpływ na wynik przedmiotowego postępowania, 

gdyż każdy z potencjalnych wykonawców powinien pozyskać informacje o istotnym znaczeniu dla 

przygotowania oferty i jej obligatoryjnych elementach. Tak sporządzony opis przedmiotu zamówienia, 

mógł mieć wpływ na sporządzenie oferty, zaoferowanie innego produktu, niż oczekiwany przez 

Zamawiającego oraz prawidłowe skalkulowanie ceny oferty. Mając powyższe na uwadze uznać należy, 

iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z poniższym uzasadnieniem prawnym. 



 

 

  

 

Zgodnie z brzmieniem art. 16 ustawy, zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o 

udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe 

traktowanie wykonawców oraz w sposób przejrzysty i proporcjonalny. Przepis art. 16 ustawy wyraża 

podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych, przez pryzmat których podlegają ocenie 

wszystkie działania zamawiającego w zakresie przygotowania i przeprowadzania postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. Jednocześnie, zgodnie z wyrażoną w art. 17 ust. 2 ustawy zasadą 

legalizmu działań zamawiającego, zamówienia udziela się wykonawcy wybranemu zgodnie z jej 

przepisami. Celem każdego postępowania jest więc zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego i tym samym niedopuszczalne jest zawarcie umowy, jeżeli działanie 

zamawiającego stanowi dokonanie czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło 

mieć wpływ na wynik postępowania. Ponadto, zgodnie z art. 254 ustawy, postępowanie o udzielenie 

zamówienia kończy się zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego albo unieważnieniem 

postępowania. Należy zauważyć, że zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy, zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia 

wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. Zatem unieważnienie postępowania jest możliwe tylko wtedy, gdy wady nie można usunąć 

w drodze czynności zamawiającego, a wada jest tego rodzaju, że zamówienie publiczne będzie 

nieważne. W przedmiotowym postępowaniu umowa nie została zawarta, tym samym nie zostało ono 

zakończone. 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego, jeżeli jest ono obarczone 

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Niewyeliminowanie błędu przez Zamawiającego na etapie 

postępowania przed otwarciem ofert, uniemożliwia mu podjęcie innego działania niż unieważnienie 

postępowania. Zawarcie umowy w oparciu o obecną dokumentację postępowania skutkowałoby 

naruszeniem przepisów ustawy Pzp, a na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma już możliwości 

jej poprawienia. Jeśli więc wady nie da się usunąć i ma ona wpływ na ważność umowy i wynik 

postępowania to Zamawiający obligatoryjnie unieważnia postępowanie. 

Zamawiający po unieważnieniu postępowania, planuje ponownie przeprowadzić postępowanie w 

oparciu o zaktualizowany opis przedmiotu zamówienia. 

 

Zamawiający 

  Burmistrz Stawiszyna 

/-/ Grzegorz Kaczmarek 

 


