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Zawiadomienie o unieważnieniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty, 

oraz  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : Wykonanie remediacji powierzchni ziemi 

na działkach o nr ew. 226/2, 275/2, 276/3, 276/6, 282/2, 283/2 obręb 0036 przy ul. Zielonej i Legionów w 

Wołominie w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Uporządkowanie i przygotowanie terenu po 

„Oczyszczalni” przy ul. Legionów i ul. Zielonej w Wołominie  

 Zamawiający po wyborze i ogłoszeniu oferty najkorzystniejszej powziął informację, iż w niniejszym 

postępowaniu, w poniższych dokumentach wystąpiła istotna rozbieżność w zapisach , t.j.:  

SWZ :  

Pkt.  XXI WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 

1. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy 

PPU :  
 § 4. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi  i gwarancji 

w wysokości 5% wynagrodzenia brutto:….. 

 

Ogłoszenie o zamówieniu  

SEKCJA VI 6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak 

 

Z uwagi na fakt, iż upłynął termin składania ofert, usunięcie wady przez Zamawiającego jest niemożliwe. 

W świetle powyższego, Zamawiający unieważnia decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty, która została 

zawarta w Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 22.02.2022 r.  

Jednocześnie Zamawiający zgodnie z art.255 pkt 6 ustawy Pzp (Dz.U. z 2021 poz. 1129 z późn. zm.), unie-

ważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usu-

nięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu  umowy w sprawie zamówienia pu-

blicznego  

 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 17 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 poz. 
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1129 z późn. zm.), zwanej dalej „Ustawą”, zamówienia udziela się Wykonawcy wybranemu zgodnie z prze-

pisami ustawy. Z art. 17 ust. 2 Ustawy wynika, że celem każdego postępowania jest zawarcie niepodlegają-

cej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

W wyroku z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1462/15 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, że do czasu za-

warcia umowy Zamawiający może w ramach prowadzonego postępowania przeprowadzać czynności, doko-

nywać unieważnień czynności, powtarzać czynności. Jeśli Zamawiający przed podpisaniem umowy stwier-

dzi, że nieprawidłowo wybrał ofertę, nie może zawrzeć umowy, gdyż byłaby to umowa potencjalnie nie-

ważna. Zamawiający może samodzielnie unieważnić każdą czynność w postępowaniu, dokonaną z narusze-

niem przepisu ustawy Pzp, a nie wyłącznie w wyniku orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z 

dnia 23 września 2010 r., KIO 1939/10, Krajowa Izba Odwoławcza uznała, że zamawiający ma każdorazowo 

prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzenia dokonanych przez siebie czynności w toku postępo-

wania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą 

lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. 

W świetle powyższego, Zamawiający unieważnia decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty, która została 

zawarta w Zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 22.02.2022 r. oraz unieważnia postepo-

wanie.  

 

   Z up. Burmistrza 

Dariusz Szymanowski 

  Zastępca Burmistrza     
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