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Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej oraz o 
unieważnieniu postępowania. 

 
 
Urząd Gminy w Przyłęku, działając na podstawie art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. poz.907 z 
późn. zmianami) zawiadamia , że w postępowaniu przetargowym przeprowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego  na: 
Przebudowa drogi gminnej w Babinie  
podjął decyzję o: 
 

1) unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Zakład 
Budowy Wodociągów i Kanalizacji, Góry 85A, 24-173 Markuszów,  dokonanej w 
dniu 01.04.2014 r. 

2) unieważnieniu postępowania na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. 
poz.907 z późn. zmianami) 

 

Uzasadnienie 

1. Unieważnienie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Podstawa prawna: art.7 ust.1 i 3 ustawy tj. zamawiający przygotowuje i przeprowadza 
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej 
konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Zamówienia udziela się wyłącznie 
wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy. 

 

W związku z koniecznością unieważnienia postępowania na podstawie art.93 ust.1 
pkt.7 ustawy, konieczne jest unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej 
oferty. Zgodnie z art.2 pkt.7a ustawy postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego jest postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o 
zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia 
do negocjacji celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta 
umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

Za moment zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego należy 
uznać chwilę dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty, albowiem to z chwilą 
wyboru najkorzystniejszej oferty  realizuje się cel postępowania, tj. wskazanie 
wykonawcy, z którym może być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 

Aby więc dokonać czynności unieważnienia postępowania konieczne jest 
unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty. Nie można bowiem 
unieważnić postępowania, które zostało już zakończone. 

 

2. Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
art.93 ust.1 pkt.7 ustawy. 



 

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 uwadze sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia w sposób 
uniemożliwiający jego realizacje w terenie na którym ma zostać wykonane. ( zbyt 
obszerny zakres robót niemożliwy do wykonania na działce gruntu na której ma być 
wykonana droga będąca przedmiotem zamówienia), konieczne jest podjęcie czynności 
polegającej na unieważnieniu postępowania. Niewyeliminowanie błędu przez 
Zamawiającego na etapie postępowania przed otwarciem ofert, uniemożliwia mu 
podjęcie działania innego niż unieważnienie postępowania. 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 ( co wyraźnie podkreśla się w doktrynie i 
orzecznictwie prawa zamówień publicznych). Jedynym dopuszczalnym w świetle 
prawa rozwiązaniem w tej sytuacji jest unieważnienie postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego na podstawie art.93 ust.1 pkt.7 ustawy 

 


