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                                                                                                                                    Egz. nr ...... 

Malbork, dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 

Wszyscy uczestnicy postępowania 

(strona internetowa Zamawiającego) 

 

 

Nr sprawy: 22. BLT.SZP.2612.92.2020 

Dotyczy: postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego  

Nazwa zadania: „Remont wejścia do budynku nr 130 w kompleksie wojskowym w Pruszczu 

Gdańskim administrowanym przez 22 BLT. Malbork.” 

 

ZAWIADOMIENIE 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Szanowni Państwo,  

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 Prawa Zamówień Publicznych Zamawiający 

informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 

 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 7 Prawo Zamówień Publicznych. 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 

pkt 7  w związku z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). 

W dniu 11.08.2020 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego na Remont wejścia do budynku nr 130 w kompleksie wojskowym              

w Pruszczu Gdańskim administrowanym przez 22 BLT w Malborku. Zamawiający został 

poinformowany o błędzie w dokumentacji dołączonej do Specyfikacji Istotnych Warunków 

zamówienia (SIWZ). Wśród dokumentów załączonych do SIWZ znajdował się Przedmiar 

robót ( załącznik nr 5 do SIWZ), stanowiący podstawę do wyceny oferty. W powyższym 

przedmiarze omyłkowo wprowadzono ogólna wartość kosztorysu Inwestorskiego co skutkuje 

ujawnieniem ogólnej wartości przedmiotu zamówienia jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na realizację ww. zadania. Wada w tym przypadku jest nieusuwalna, ponieważ 

nie można cofnąć czynności technicznej w postaci ujawnienia tego rodzaju danych na stronie 

internetowej. Przedmiar zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie 

prawidłowej, niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców           

i na tym etapie nie jest możliwe usunięcie opisywanego powyżej błędu. Ponadto zgodnie        

z art. 7 ustawy Pzp, Zamawiający zobowiązany jest do zachowania zasady uczciwej 

konkurencji i równego traktowania Wykonawców, a zasady te w zaistniałej sytuacji zostały   

w sposób istotny naruszone, gdyż niekoniecznie każdy z Wykonawców mógł uzyskać dostęp 
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do SIWZ oraz załączników dokumentacji przetargowej umieszczonej na stronie internetowej 

Zamawiającego.  
W niniejszej sprawie znajduje również zastosowanie wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 

13 stycznia 2014r. (sygn. akt KIO/2901/13) z którego wynika, iż podanie kosztorysu 

inwestorskiego wraz z kwotami ma wpływ na wynik postępowania. Wskazane okoliczności 

stanowią wady postępowania (naruszenie procedury postępowania o udzielenie zamówienia) 

których nie można cofnąć, a tym samym mają charakter nieusuwalny. Jest to wada 

postępowania uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

Przedstawiony stan faktyczny wskazuje na konieczność unieważnienia postępowania            

na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 Pzp. w związku z art. 146 ust. 6 Pzp. Pomimo, że przywołana 

przesłanka unieważnienia umowy nie została zawarta w art. 146 ust.1 Pzp. ale ust. 6 to i tak  

w świetle orzecznictwa KIO i sądów powszechnych znajduje zastosowanie jako podstawa 

tego przepisu Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu o unieważnienie 

umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania 

czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które maiło lub mogło mieć wpływ na wynik 

postępowania. Sformułowanie zawarte w przepisie ,,mogło mieć wpływ” służy umożliwieniu 

unieważnienia umowy w przypadku braku możliwości formalnego wykazania wpływu 

naruszenia przepisów Pzp na wynik postępowania. Na podstawie tego przepisu można 

unieważnić umowę w przypadku uprawdopodobnienia, że stwierdzone naruszenie Pzp. mogło 

mieć wpływ na wynik postepowania. Udostępnienie kosztorysu inwestorskiego należy uznać 

za czyn, który mógł mieć wpływ na wynik postępowania, bowiem de facto każdy 

zainteresowany postępowaniem wykonawca został poinformowany o wycenach dokonanych 

przez Zamawiającego. Mogło to zatem mieć wpływ na ceny zaproponowane przez 

wykonawców w postępowaniu. 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie                    

o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą          

do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy           

w sprawie zamówienia publicznego. Zawarcie umowy w kształcie przyjętym w Przedmiarze, 

stanowiłoby poważne naruszenie przepisów ustawy. Mając na względzie powyższy błąd 

dokonany przez Zamawiającego na etapie postępowania przed otwarciem ofert, konieczne 

jest podjęcie czynności polegającej na unieważnieniu postępowania. Zaistniałe przesłanki 

zobowiązują Zamawiającego do unieważnienia przedmiotowego postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.  

 
Pouczenie: Od decyzji Zamawiającego nie przysługuje odwołanie określone w Dziale VI Prawa zamówień 

publicznych „Środki ochrony prawnej".  

Zgodnie z brzmieniem art. 181 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może w terminie 

przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:  

1)   niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub   

2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie 

przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie. 

                                                                                                       Z poważaniem 

 

                                                                                                    ZASTĘPCA DOWÓDCY 

                                                                               22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO 

                                                                                      /-/ ppłk. dypl. Jerzy GOLENIOWSKI  

 
                                    

                 

Wykonano w 1 egz.: 

Egz. Nr 1 – ad acta  
Wykonał: I. Szmigiel  ( tel. 261 536 747) 

Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych 

 


