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RI.III.271.5.8.2021                   Pysznica, dnia 10.06.2021 r. 

 
 

Wykonawcy 

w postępowaniu 

 

 

Dotyczy postępowania: RI.III.271.5.2021 o nazwie: „Remont drogi gminnej 101200R w Jastkowicach 

(odcinek Ludian - Lipowiec - Kochany - Dębowiec) od km 0+000 do km 10+078” 

 

 
 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA 
      

 

Na podstawie art. 255 pkt. 6 oraz w związku z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 2019 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”; 

Gmina Pysznica jako Zamawiający informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie przetargowe 

ponieważ jest ono obaczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, wynikającą z dokonania przez 

Zamawiającego czynności z naruszeniem art. 99 ust 1 ustawy Pzp. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 

W w/w postępowaniu jeden z załączników do Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwaną dalej 

SWZ; stanowiła dokumentacja techniczna zawierająca projekt techniczny oraz przedmiar robót.  

Po otwarciu ofert, w trakcie procedury badania i oceny ofert Zamawiający zwrócił się do 

Wykonawców o przedłożenie wyjaśnień celem wykazania, że ich oferty nie zawierają rażąco niskiej 

ceny. Podczas badania wyjaśnień jednego z Wykonawców, które zawierały szczegółowe wyliczenia 

ilości kruszywa, które należy wbudować w celu realizacji zamówienia, Zamawiający dokonał analizy    

i porównania dokumentacji technicznej oraz przedmiaru robót i powziął w tym momencie informację 

dotyczącą zaistnienia rozbieżności w opisie przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót, będący częścią 

dokumentacji przetargowej zawierał błędne ilości kruszywa, które należy wbudować w celu realizacji 

zamówienia, nie uwzględniał jednej warstwy kruszywa o powierzchni 3395 m2 i grubości 15 cm.    

Wobec powyższego na dzień składania ofert Wykonawcy nie posiadali jednoznacznej wiedzy na temat 

ilości kruszywa które należy wbudować w celu realizacji zamówienia. 

Według zapisów rozdziału III ust. 6 SWZ: „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym 

zakres prac niezbędnych do wykonania zamówienia z wyszczególnieniem pozycji tworzących 

zamówienie oraz wymagania Zamawiającego dotyczące parametrów technicznych określają: 

Dokumentacja projektowa, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna oraz Przedmiar robót załączone do 

niniejszej SWZ – załączniki nr 8 i 9 do SWZ.” 
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Wskazana wyżej zaistniała niezgodność pomiędzy dokumentacją techniczną a przedmiarem 

robót uzasadnia unieważnienie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, 

ponieważ obarczone jest ono niemożliwą do usunięcia aktualnie wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Po terminie składania             

i otwarcia ofert nie ma możliwości aby Wykonawcy w tym postępowaniu złożyli oferty uwzględniające 

prawidłowe ilości kruszywa, które należy wbudować w celu realizacji zamówienia. 

Zamawiający w SWZ żądał załączenia do oferty kosztorysu ofertowego sporządzonego na 

podstawie załączonego do SWZ przedmiaru robót, który w przypadku wyboru Wykonawcy miał 

stanowić załącznik do umowy. W związku z tym że załączony do SWZ przedmiar robót,                                 

a w konsekwencji także kosztorysy ofertowe Wykonawców, posiadały błędne obliczenie ilości 

kruszywa które należy wbudować w celu realizacji zamówienia, umowa obaczona byłaby wadą, która 

jest niemożliwa do usunięcia. Po terminie składania i otwarcia ofert nie ma możliwości aby Wykonawcy 

w tym postepowaniu złożyli poprawione kosztorysy ofertowe uwzgledniające ilości kruszywa, które 

należy wbudować w celu prawidłowej realizacji zamówienia. 

Zgodnie z art. 99 ust. 1 ustawy Pzp przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny      

i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając 

wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. W danej sytuacji wymagania te 

zostały wskazane błędnie w stosunku do rzeczywistego stanu i zapotrzebowania, a tym samym nie 

oddawały rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. 

Przepis art. 255 pkt. 6 ustawy Pzp nie stanowi samoistnej podstawy unieważnienia postepowania, 

gdyż wprost nie odsyła do przyczyn unieważnienia umowy opisanych w art. 457 ustawy Pzp.                     

W przypadku jeśli przyczyna unieważnienia umowy wykracza poza katalog sytuacji opisanych                     

w art. 457 ust. 1 musi zostać sprecyzowania na tyle dokładnie, aby nie było wątpliwości, ze ma charakter 

rzeczywisty i jest na tyle poważna, że uniemożliwia zawarcie niepolegającej unieważnieniu umowy       

w sprawie zamówienia publicznego, czego dokonano powyżej. 

 

W związku z powyższym Zamawiający informuje jak na wstępie, że unieważnia przedmiotowe 

postępowanie przetargowe. Zamawiający informuje, że Wykonawcom oraz innym osobom których 

interes prawny w unieważnieniu postepowania doznał, lub może doznać uszczerbku w wyniku 

naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane 

w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

Stosownie do art. 260 ust. 2 ustawy Pzp treść powyższego zawiadomienia opublikowano na 

stronie internetowej prowadzonego postepowania (www.pysznica.bip.gmina.pl) oraz na miniPortalu 

(https://miniportal.uzp.gov.pl). 

  

 

Z up. WÓJTA 

(-) 

Witold Pietroniec 

Zastępca Wójta 
(podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym) 

 

 

 

 

 

 
Sporządził: J. Iwan 
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