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Gmina Trzebiatów 
 

z siedzibą w: Urząd  Miejski w Trzebiatowie 
72 – 320 Trzebiatów, ul. Rynek 1, Tel. 91 38 72 984, fax. 91 38 72 619 
e-mail: sekretariat@trzebiatow.pl,  www.trzebiatow.pl 

Trzebiatów, 13.12.2022 r. 

Konkurs SARP nr 1030 

 
 

WYKONAWCY 
biorący udział w Konkursie 

 

Informacja o unieważnieniu Konkursu 
 

Dotyczy: konkursu ograniczonego, jednoetapowego, realizacyjnego, architektoniczno-
urbanistycznego na opracowanie koncepcji projektowej zagospodarowania 
przestrzennego rynku w Trzebiatowie – Ogłoszenie nr 2022/BZP 00387771/01 
z dnia 2022-10-12. 

 
Zamawiający - Gmina Trzebiatów, zawiadamia równocześnie uczestników konkursu o jego 

unieważnieniu. 
 

Uzasadnienie prawne: 

Zamawiający, w oparciu o treści art. 355 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) – zwanej dalej „ustawą Pzp”, 
unieważnia konkurs SARP nr 1020 na koncepcję projektową zagospodarowania przestrzennego 
rynku w Trzebiatowie. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W uzasadnieniu zamawiający wskazuje, że w Regulaminie Konkursu oraz kilkukrotnie 
w informacjach przedstawianych na stronie internetowej wyraźnie zaznaczył, że wnioski 
o dopuszczenie do udziału w konkursie mają być składane wyłącznie przez Platformę EPK. Wynika 
to wprost z Regulaminu konkursu, gdzie wskazano po pierwsze w Definicjach: „Elektroniczna 
Platforma Konkursowa” lub „EPK” – należy przez to rozumieć środek komunikacji elektronicznej, 
przy użyciu którego Organizator będzie prowadził komunikację z Uczestnikami konkursu w tym 
w szczególności, który jako wyłączny będzie służył do przekazywania/składania przez Uczestników 
konkursu wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, podmiotowych środków 
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dowodowych, wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu (pytania do Regulaminu), Prac 
konkursowych i umożliwia nadanie Numeru identyfikacyjnego Uczestnika. 
Platforma komunikacji elektronicznej dostępna jest pod adresem: https://epk.sarp.pl 
 

Po drugie w pkt. 3 Regulaminu SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z UCZESTNIKAMI KONKURSU, PRZEKAZYWANIA PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH, 
WYJAŚNIEŃ LUB INFORMACJI w ppkt 3.1 wskazano: Komunikacja w Konkursie, w tym: 
– składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie, 
– składanie podmiotowych środków dowodowych, oświadczeń i dokumentów, 
– składanie wniosków o wyjaśnienie treści Regulaminu Konkursu (zadawanie pytań do treści 
Regulaminu Konkursu), 
– składanie Prac Konkursowych, 
– wymiana wszelkich informacji między Zamawiającym a Uczestnikami konkursu, 
– przekazywanie dokumentów lub oświadczeń między Zamawiającym a Uczestnikami Konkursu 
odbywa się wyłącznie przy użyciu środka komunikacji elektronicznej, jakim jest Elektroniczna 
Platforma Konkursowa (EPK) z zastrzeżeniem Rozdziału IV pkt 3.1. lit. b. 
 
Elektroniczna Platforma Konkursowa (EPK) dostępna jest pod adresem https://epk.sarp.pl 
 

Po trzecie także na stronie internetowej zamawiający kilkukrotnie wskazywał, że proces 
zgłoszeniowy należy przeprowadzić wyłącznie przez elektroniczną platformę konkursową EPK 
dostępną pod adresem: https://epk.sarp.pl/ 
 

Pomimo powyższych czynności zamawiający dostrzega jednak, że na Platformie 
Zamawiającego, na której pojawiły się m.in. Ogłoszenie oraz Regulamin konkursu i inne wymagane 
informacje dostawca ww.  narzędzia przewidział automatycznie formularz zgłoszeniowy. 
Ostatecznie okazało się, że powyższe mogło wśród uczestników konkursu wprowadzić mylne 
wyobrażenie co do formy i miejsca w jaki powinno odbyć się złożenie wniosków o dopuszczenie 
do udziału w konkursie. Potwierdza to fakt, że na platformę EPK wpłynęło łącznie 57 wniosków, 
natomiast na platformę Gminy Trzebiatów 11. Co więcej 3 podmioty złożyły równolegle wnioski 
na platformie EPK oraz platformie zakupowej gminy. 
 

Jakkolwiek zamawiający podjął czynności aby należycie poinformować uczestników 
o prawidłowej formie zgłoszenia wniosków do udziału w konkursie to jednak społeczna ranga 
powyższego postępowania i zamówienia oraz opisane wyżej okoliczności prowadzą do wniosku, 
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że można w niniejszym postępowaniu mówić o wadzie mającej lub mogącej mieć wpływ na jego 
rozstrzygnięcie. Wszak w innym wypadku wnioski szeregu uczestników musiałby być odrzucone. 
 

Mając powyższe okoliczności na uwadze, w sprawie zaistniały przesłanki przewidziane 
art. 355 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, zgodnie z którymi konkurs obarczony jest wadą mającą 
lub mogącą mieć wpływ na jego rozstrzygnięcie, której nie sposób usunąć. 

Dlatego też podjęto decyzję jak na wstępie. 
 

Konkurs zostanie ogłoszony ponownie. Zapraszamy do ponownego złożenia wniosków 
i do udziału w konkursie. Przewiduje się wstępnie, że istotne warunki, załączniki oraz skład sądu 
konkursowego pozostaną bez zmian. 

 

 
Dokument zatwierdził: 
Burmistrz Trzebiatowa Józef Domański 


