Miasto Ostrów Mazowiecka
ul. 3 Maja 66
07-300 Ostrów Mazowiecka
Ostrów Mazowiecka: 2017-10-23

Pismo: RG-Z.271.92.2017

Do wszystkich Wykonawców

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający był
zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w
trybie przetargu nieograniczonego, na: Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta
Ostrów Mazowiecka o długości ok. 17km wraz z budową infrastruktury towarzyszącej
i przebudową kolizji. ponieważ: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia
wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo
Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na
podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem
art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach
i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.
UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (zwana dalej jako
„ustawa P.z.p.”), Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, ponieważ jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W dniu 20 października 2017r. Zamawiający zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych
ogłoszenie o zamówieniu nr 604814-N-2017 dot. postepowania na Budowę ścieżek
rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka o długości ok. 17km wraz z budową
infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji (sygn. RG-Z.271.92.2017). Na skutek
awarii systemu wprowadzania informacji do Biuletynu Informacji Publicznej, Zamawiający
nie mógł zamieścić stronie internetowej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej
jako „SIWZ”) wraz ze wszystkimi załącznikami.
Zgodnie z art. 42 ust. 1 ustawy P.z.p., SIWZ udostępnia się na stronie internetowej od dnia
zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo publikacji
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert.
Niezamieszczenie SIWZ we właściwym terminie ograniczyło dostęp Wykonawców do
informacji o zamówieniu.
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Przesłanki skutkujące unieważnieniem umowy w sprawie zamówienia publicznego zostały
określone w art. 146 ustawy P.z.p. Katalog uchybień wad postępowania określony w art. 146
ust. 1 ustawy P.z.p. nie ma charakteru zamkniętego. Unieważnienie postępowania może
nastąpić również z powołaniem się na okoliczności określone w art. 146 ust. 6 ustawy P.z.p.,
tj. dokonanie przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności
z naruszeniem przepisu ustawy P.z.p., które miało lub mogło mieć wpływ na wynik
postępowania. Przyjmuje się , iż w przypadku gdy Prezes Urzędu Zamówień Publicznych
może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy, to Zamawiający, stwierdzając wystąpienie
wady postępowania, mającej lub mogącej mieć wpływ na wynik postępowania, może
unieważnić postępowanie na podstawie art. 93 ust. 7 ustawy P.z.p. Wpływ na wynik
postępowania w rozumieniu art. 146 ust. 6 ustawy P.z.p. mają z pewnością wady określone
w jego ust. 1, ale także inne przypadki istotnego naruszenia przepisów ustawy P.z.p,
w szczególności podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, np. naruszenia
zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Późniejsze udostępnienie
SIWZ niż publikacja ogłoszenia o zamówieniu stanowi naruszenie art. 42 ust. 1 ustawy P.z.p.
Może utrudniać Wykonawcom zainteresowanym ubieganiem się o udzielenie zamówienia
niezwłoczne przystąpienie do sporządzania ofert. Każdy dzień zwłoki w publikacji SIWZ na
stronie internetowej skraca czas na złożenie oferty i ma wpływ na ograniczenie czasu
przeznaczonego dla wykonawców na składanie wniosków o wyjaśnienie jej treści (zgodnie
z art. 38 ust. 1b przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania
wniosku, o wyjaśnienie treści SIWZ).
Z powyższych względów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w trybie przetargu nieograniczonego podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7
ustawy P.z.p.
Zamawiający
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