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ZNAK: DNO – 3411 – 11/18

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – dalej „ustawa” – Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu
postępowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o numerze ZP 11/2018, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych
polegających na budowie instalacji fotowoltaicznej w Zakładzie Opiekuńczo – Leczniczym w Krakowie.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Jak wynika z orzecznictwa
Krajowej Izby Odwoławczej powyższa przesłanka unieważnienia postępowania opiera się na trzech
okolicznościach, których łączne wystąpienie skutkuje zastosowaniem tego przepisu, tj. musi wystąpić
naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielenie zamówienia (wada postępowania), wada ma
skutkować niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia
publicznego, wada musi być niemożliwa do usunięcia. Zatem, wada postępowania musi mieć charakter
trwały, musi rzeczywiście wystąpić i musi powodować niemożliwość zawarcia ważnej umowy.
W niniejszym postępowaniu naruszenie przepisów ustawy polegało na wyznaczeniu terminu składania
ofert krótszego niż termin minimalny określony w art. 43 ust. 1 ustawy. W postępowaniu, którego
przedmiotem były roboty budowlane zamawiający wyznaczył bowiem 8-dniowy termin składania ofert,
podczas gdy ustawa dla takiego postępowania wymaga co najmniej 14-dniowego terminu składania
ofert.
Powyższa wada jest niemożliwa do usunięcia, bowiem upłynął już wyznaczony termin składnia ofert,
wykonawcy złożyli oferty, które zostały otwarte.
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Wreszcie stwierdzić należy, że wada ta uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie bowiem z art. 146 ust. 6 Prezes Urzędu może wystąpić do
sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania
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dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik
postępowania. Wskazywane naruszenie przez zamawiającego przepisów ustawy (zastosowanie zbyt
krótkiego terminu składania ofert) mogło mieć wpływ na wynik postępowania, bowiem w przypadku
zastosowania prawidłowego (14-dniowego) terminu składania ofert, większa liczba wykonawców
miałaby szanse zdążyć przygotować ofertę i złożyć ją w niniejszym postępowaniu. Świadczy o tym
choćby fakt, że po wyznaczonym (8-dniowym) terminie składania ofert wpłynęła do zamawiającego
jedna oferta.
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