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Informacja o unieważnieniu postępowania 

 

 

DZP-2621-18/2014 
 

Konserwacja i digitalizacja zabytków bibliotecznych w ramach Projektu 
pn. „Muzeum Pana Tadeusza – innowacyjna przestrzeń – edukacja przez 

kulturę” 
 

 

 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie w/w 

zamówienia publicznego.  

 

Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt 7, w związku z art. 7 ust. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.).  

 

Uzasadnienie: 

 

W trakcie badania i oceny ofert, w dniu 04.12.2014 r., Zamawiający powziął informację o niespójności 

pomiędzy wykazem dokumentów żądanych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu 

zamieszczonych w ogłoszeniu o zamówieniu, a siwz.  

Ogłoszenie o zamówieniu zawiera inne informacje niż siwz w zakresie dokumentów żądanych na 

potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu.  

W siwz brak jest pełnej informacji dot. wykazu dokumentów jakie Zamawiający żąda w ogłoszeniu o 

zamówieniu – dot. opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że 

wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 
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Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający przygotował i zamieścił ogłoszenie o zamówieniu wg wzoru 

określonego zgodnie z art. 11 ust. 6 ustawy Pzp, gdzie w sekcji w punkcie III w punkcie 4.1) zażądał 

przedłożenie dokumentu -  opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, 

że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

Natomiast w siwz w Rozdziale VIII -  „Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu-  w punkcie 1 nie została wskazana 

informacja o przedłożeniu dokumentu - opłaconej polisy, a w przypadku jej braku, innego dokumentu 

potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 

 

 

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp  Zamawiający ma obowiązek określić w siwz zakres dokumentów, 

na podstawie których będzie weryfikował spełnianie, bądź nie spełnianie warunków udziału w postępowaniu 

przez wykonawców. W sporządzonym przez Zamawiającego siwz zawężono wykaz dokumentów żądanych od 

wykonawców potwierdzających spełnienie warunków udziału, odmiennie niż to zostało określone w 

ogłoszeniu o zamówieniu  tym samym nie precyzując zakresu dokumentów, których należy żądać od 

Wykonawcy na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postepowaniu. 

 

Jednocześnie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp stanowi, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia Zamawiający 

może żądać od wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia 

postępowania. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnienie: 

1) warunków udziału w postępowaniu,  

2) przez oferowane dostawy, usług lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego – 

Zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub 

zaproszeniu do składania ofert. Powyższe zostało potwierdzone w uchwale KIO z dnia 30.12.0209 r., sygn. akt 

KIO/KU 52/09.   

 

Treść ogłoszenia jest sprzeczna z treścią siwz w powyższym zakresie, ponieważ w siwz zamieszczono inny 

wykaz dokumentów na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu niż w ogłoszeniu o 

zamówieniu.  

Wada taka w istotny sposób ogranicza uczciwą konkurencję, co ma bezsporny wpływ na wynik postępowania.  

 

W ocenie Zamawiającego zaistniałe rozbieżności pomiędzy ogłoszeniem o zamówieniu zamieszczonym w 

Biuletynie Zamówień Publicznych, a treścią SIWZ – uzasadniają unieważnienie postępowania z powodu 

niemożliwej do usunięcia wady uniemożlwiającej dokonanie wyboru oferty najkorzystniejszej i w następstwie 

zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zamawiający po 

dokonaniu otwarcia ofert nie mógł dokonać usunięcia opisanej wady, ponieważ ustawa Pzp nie dopuszcza 

zmiany siwz i ogłoszenia o zamówieniu po upływie terminu składania ofert. W dniu 26 stycznia 2012 r. KIO 

wydało wyrok – „unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez Zamawiającego nie 

jest możliwe, jeśli postępowanie obarczone jest wadą możliwą do usunięcia przez samego zamawiającego (syg. 

Akt KIO 104/12). W uzasadnieniu KIO podkreśliła, że wadą niemożliwą do usunięcia jest tylko taka wada, 
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której Zamawiający nie jest w stanie usunąć z własnej inicjatywy, poprzez dokonanie czynności określonych w 

prawie zamówień publicznych. Musi to być zatem wada powodująca zdarzenie nieodwracalne, którego 

konsekwencji  Zamawiający nie jest w stanie naprawić poprzez własne działania.  

 

Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności, wobec ziszczenia się przesłanek wskazanych w art. 93 ust. 1 pkt. 

7 ustawy Pzp, postępowanie zostało unieważnione.  

 

 

 

 

 

 

    Dyrektor ZNiO 

(-) dr Adolf Juzwenko 

  

 


