
Komprachcice,  13.04.2022 r.  

 

 

ZP.272.4.2022 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych 

o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r., na zadanie pn.: „Budowa Centrum 

Zarządzania Kryzysowego  w Komprachcicach”,  

nr ogłoszenia 2022/BZP 00109448/01 z dnia 2022-04-05 

 

Uzasadnienie prawne:  

 

Działając na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. — Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający unieważnia postępowanie  

o udzielenie zamówienia, albowiem postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia 

wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie faktyczne :  

 

W przedmiotowym postępowaniu występuje niemożliwa do usunięcia wada, która 

uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

Zamawiający zawarł w SWZ informację, że postępowanie jest prowadzone na stronie 

https://bip.komprachcice.pl/1777/1922/przetargi.html. Zgodnie z niniejszą informacją w SWZ 

opisano procedurę złożenia oferty. Zamawiający dokonując ogłoszenia na Platformie 

e - Zamówienia, w formularzu postępowania oznaczył, że postępowanie prowadzone jest na 

stronie  https://bip.komprachcice.pl/1777/1922/przetargi.html, natomiast w ogłoszeniu 

o zamówieniu z automatu jako strona zamówienia pojawia się Platforma e-Zamówień. 

Zamawiający nie mogąc dokonać  korekty zmiany w formularzu ogłoszenia, część 3.1, gdzie 

jest podawana strona postępowania, zwrócił się do działu pomocy technicznej Platformy 

e-Zamówień o udzielenie pomocy w korekcie ogłoszenia o zamówieniu. W dniu 11 kwietnia 

2022 r. Zamawiający otrzymał informacją, iż automatyczna korekta zmiany ogłoszenia jest 

niemożliwa. Postępowanie o udzielenie zamówienia zostało obarczone wadą, której nie da się 

usunąć. Niemożliwość usunięcia wady powoduje niemożność zawarcia umowy, która nie 

podlegałaby unieważnieniu.  

Wada ta ma charakter istotny i jest nieusuwalna, zatem dla przywrócenia zgodności 

z przepisami prawa konieczne jest unieważnienie postępowania i ogłoszenie go ponownie 

z zachowaniem zasad wyrażonych w przepisach ustawy z dnia 11 września 2019 roku — 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129.). 

 

 

 
Otrzymują:  

1) Strona internetowa prowadzonego postępowania. 

https://bip.komprachcice.pl/1777/1922/przetargi.html
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