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Mieczysławów, 07.10.2021 
 
Zamawiający: 
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. MACIEJA RATAJA 
W MIECZYSŁAWOWIE  
Mieczysławów 2, 99-314 Krzyżanów  
 
Znak sprawy:  1/2021 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych 
wchodzących w zakres zadania pn.: „Budowa kotłowni gazowej dla Zespołu Szkół Centrum 
Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie”. 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
Zamawiający działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz.U. 2021 poz. 1129, dalej „ustawa Pzp”) informuje o unieważnieniu postępowania o 
udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania 
pn.: „Budowa kotłowni gazowej dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja 
w Mieczysławowie” na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy Pzp, tj. postępowanie obarczone jest 
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego, w związku z art. 457 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp.  

 
Uzasadnienie faktyczne i prawne 

 
W dniu 05.10.2021 Zamawiający wysłał do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o 
zamówieniu, opublikował ogłoszenie na platformie MiniPortal oraz opublikował na swojej stronie 
internetowej dokumentację postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego na 
wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania pn.: „Budowa kotłowni gazowej dla 
Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Macieja Rataja w Mieczysławowie”. 

W dniu 06.10.2021 Zamawiający stwierdził, że ogłoszenie o zamówieniu, w wyniku omyłki 
Zamawiającego, zostało jedynie przygotowane do publikacji w Biuletynie Zamówień Publicznych, 
natomiast nie zostało opublikowane. 

Tym samym Zamawiający naruszył dyspozycję art. 276 ust 1 ustawy Pzp tj. „Zamawiający wszczyna 
postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie podstawowym przez zamieszczenie ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.”, ponieważ nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w 
BZP oraz dyspozycję art. 280 ust. 1 ustawy Pzp tj. „Od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w 
Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zapewnia, na stronie internetowej prowadzonego 
postępowania, bezpłatny, pełny, bezpośredni i nieograniczony dostęp do: 1) SWZ – w przypadkach, o 
których mowa w art. 275 pkt 1 i 2, (…) – nie krócej niż do dnia udzielenia zamówienia.”, ponieważ 
zamieścił SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania przed zamieszczeniem ogłoszenia 
o zamówieniu w BZP. 

Omyłka ta mogłaby skutkować unieważnieniem umowy, zgodnie z dyspozycją art. 457 ust. 1 pkt 1)  
ustawy Pzp – „Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: 1) z naruszeniem ustawy udzielił 
zamówienia, zawarł umowę ramową lub ustanowił dynamiczny system zakupów bez uprzedniego 
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zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo przekazania Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej ogłoszenia wszczynającego postępowanie lub bez wymaganego ogłoszenia zmieniającego 
ogłoszenie wszczynające postępowanie, jeżeli zmiany miały znaczenie dla sporządzenia wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;”. 

Tym samym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy, a próba naprawy błędu Zamawiającego stanowiłaby 
naruszenie zasad konkurencyjności.  

Zgodnie z dyspozycją art. 255 pkt 6) ustawy Pzp – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.” 

Mając powyższe na względzie Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie. 

 
 
 
 

……………………………………… 
(podpis Kierownika Zamawiającego) 


