Nr sprawy: 66/TP/2022

Warszawa, dnia 22.09.2022 r.
Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu 69/TP/2022

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
(wariant 2), pn.: Dostawa z rozładunkiem 252 szt. wkładów do donic II, znak sprawy: 66/TP/2022

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
Działając w imieniu Zamawiającego zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r.
-Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2021, poz. 1129 zm.) zawiadamiam
o unieważnieniu postępowania publicznego prowadzonego w trybie podstawowym,
pn.: „Dostawa z rozładunkiem 252 szt. wkładów do donic II”.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy z dnia 11
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, z poz. zm.),
zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie prawne:
art. 255 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)
Uzasadnienie faktyczne:
Projekt techniczny z 2007 r, na podstawie którego został opracowany opis przedmiotu
zamówienia, zakładał wygięcie elementów donic ”rantu” na górze i spodzie wkładów.
W przypadku zamawianych wkładów do donic (okrągłych oraz podłużnych), gdzie kształt
wkładu jest półokrągły, staje się to technicznie niemożliwe do wykonania
bez montowania dodatkowych elementów, co w efekcie spowodowałoby niezgodność
z projektem i opisem przedmiotu zamówienia niniejszego postępowania. Zgodnie
z art. 255 pkt 6) ustawy Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie z dość ugruntowanym orzecznictwem zbudowanym na gruncie art. 93 ust. 1
pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1843 z późn. zm.) niejasność lub nieprecyzyjność opisu przedmiotu zamówienia
może stanowić podstawę unieważnienia postępowania (zob. np. orzeczenia z dnia
25 września 2017 r., sygn. akt KIO 1869/17 lub z dnia 4 sierpnia 2017 r.,

sygn. akt KIO 1507/17). Orzecznictwo w tym zakresie pozostaje aktualne
także w obecnym stanie prawnym stanie prawnym.
Pouczenie:
Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej
na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy Pzp (art. 505-590).

