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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

o udzielenie zamówienia publicznego 

ozn. sparwy: ZP/DUC/01/2022 
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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na zadanie pn.: „Sukcesywne 

dostawy węgla kamiennego, ekomiału z węgla kamiennego w sezonie grzewczym 2022/2023”. 

Uzasadnienie prawne: 

Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.). Zgodnie z art. 255 pkt 6 Ustawy: Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 

(…) 

6) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zamówienia udziela się wyłącznie Wykonawcy wybranemu 

zgodnie z art. 17 pkt 2 ustawy Pzp. Nie jest zgodne z przepisami ustawy Pzp udzielenie zamówienia Wykonawcy, 

który wybrany został w ramach procedury dotkniętej wadą. W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający  

w formularzu ofertowym nie wskazał miejsca do wpisania wartości jednego z kryteriów oceny oferty. W  SWZ 

Zamawiający również nie doprecyzował procedury dotyczącej przyznania punktów za brak jednego z kryteriów 

oceny oferty. Tym samym Zamawiający nie może uznać żadnej ze złożonych ofert jako najkorzystniejszej, która  

przedstawia najkorzystniejszy bilans kryteriów oceny ofert. 

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. Nie wyeliminowanie błędu przez Zamawiającego na etapie postępowania 

przed otwarciem ofert, uniemożliwia podjęcie działania innego niż unieważnienie postępowania. Zawarcie umowy 

w kształcie przyjętym w SWZ stanowiłoby naruszenie przepisów ustawy i na tym etapie nie jest możliwe  

jej poprawienie, a Wykonawcy nie mogą ponosić negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań 

Zamawiającego (co wyraźnie podkreśla się w orzecznictwie oraz doktrynie prawa zamówień publicznych). Jeżeli 

więc wady nie da się usunąć i oddziałuje ona na ważność umowy – Zamawiający obligatoryjnie unieważnia 

postępowanie. Oznacza to, że błędy w postępowaniu, które miały lub mogły mieć wpływ na jego wynik i nie są 

nieusuwalne – skutkują koniecznością unieważnienia postępowania.  
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