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Wykonawcy biorący udział  
w postępowaniu przetargowym 
 

 
ZAWIADOMIENIE 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt  7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), Zamawiający informuje, że unieważnia postępowanie na 
Budowę tłoczni ścieków sanitarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz likwidacja 
istniejącej pompowni ścieków, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia 
wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  
 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania: 
Zamawiający unieważnił postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w z związku z art. 146 ust. 
6 oraz art. 29 ust. 1 i 2 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp.  

W dniu 10-06-2020 r. Zamawiający wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na 
budowę tłoczni ścieków sanitarnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz likwidacja istniejącej 
pompowni ścieków. W trakcie postępowania Zamawiający stwierdził, iż dokonał opisu przedmiotu 
zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Istotnym jest, że 
odpowiadając na pytania Wykonawców, Zamawiający określił parametry tłoczni (np. stanowisko, 
że nie dopuszcza się rozwiązań prototypowych, wymóg wyposażenia tłoczni w by-pass sterowany 
zaworami pneumatycznymi wraz ze sprężarką), które po dokładnej analizie uznać należy, że 
wskazywały na konkretnego producenta tłoczni, a takie zawężenie kręgu producentów nie było 
uzasadnione potrzebami Zamawiającego. Ponadto wskazać należy, iż po ponownej analizie 
Zamawiający ustalił, że opisany (a pominięty na rysunku w dokumentacji projektowej) by-pass 
sterowany pneumatycznie jest rozwiązaniem dodatkowym nie występującym w katalogowych 
rozwiązaniach producentów tłoczni a co za tym idzie jego zastosowanie powodować będzie iż 
każda tłocznia będzie rozwiązaniem pozakatalogowym.  
Opis przedmiotu zamówienia jest elementem znaczącym i warunkującym złożenie prawidłowej, 
niepodlegającej odrzuceniu oferty przez zainteresowanych Wykonawców. Przedmiot zamówienia 
opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i 
zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 



sporządzenie oferty. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby 
utrudniać uczciwą konkurencję. 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.  
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Mając na względzie sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia poprzez posłużenie 
się parametrami wskazującymi na konkretnego producenta lub konkretny produkt , konieczne jest 
podjęcie czynności polegającej na unieważnieniu postępowania. Istnieje bowiem konieczność 
eliminacji z opisu przedmiotu zamówienia wszelkich sformułowań, które mogłyby wskazywać 
konkretny produkt, bądź które eliminowałyby konkretnych wykonawców, uniemożliwiając im 
złożenie ofert lub powodowałyby sytuację, w której jeden z zainteresowanych wykonawców byłby 
bardziej uprzywilejowany od pozostałych. 
Zawarcie umowy w kształcie przyjętym w SIWZ stanowiłoby poważne naruszenie przepisów 
ustawy i na tym etapie nie jest możliwe poprawienie, czy też zweryfikowanie działania przez 
Zamawiającego, a Wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych 
działań zamawiającego. 
Zaistniałe przesłanki zobowiązują Zamawiającego do unieważnienia przedmiotowego 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy. 
 


