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Informacja o unieważnieniu postępowania    
 
 

Informuję, iż w dniu 02.10.2020 r. o odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na: Dostawę materiałów do budowy 
przyłączy oraz sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej (ogłoszenie o 
przetargu nieograniczonym ukazało się BZP pod nr 586993-N-2020 dnia 18.09.2020 
r.). 

 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 4 oferty: 

Oferta nr 1: SAN-GAZ „KARDACH” Sp. K., ul. Brzozowa 3, 63-200 Jarocin. 
Oferta nr 2: Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego WOD BUD Sp. z o.o. Sp. K.,  
43-391 Mazańcowice 57. 
Oferta nr 3: „AWK” Sp. z o. o. Sp. K., Smolec, ul. Jabłoniowa 5, 55-080 Kąty 
Wrocławskie. 
Oferta nr 4: MAK Armatura Sp. z o. o. Sp. K., ul. Zakładowa 147P, 92-402 Łódź. 

 
Uzasadnienie prawne unieważnienia: Przetarg unieważnia się na podstawie 

93 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zmianami), ponieważ postępowanie obarczone 
jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Zamawiający opisał przedmiot 
zamówienia w sposób niejednoznaczny, w związku z czym do Zamawiającego 
wpłynęły oferty, których nie jest w stanie porównać z wymaganiami, mimo ich 
formalnej poprawności. Wada została zidentyfikowana na etapie postępowania po 
otwarciu ofert i jest niemożliwa do usunięcia. W związku z powyższym, Zamawiający 
zobowiązany jest unieważnić postępowanie. 

Zadeklarowane przez wykonawców treści dotyczące niektórych artykułów w 
kolumnie 4 (czwartej) budzą wątpliwości zamawiającego, nie dając możliwości 
jednoznacznej identyfikacji. Dowodem czego jest analiza zaoferowanych przez 
wykonawców artykułów w formularzu cenowym z kolumny 4 (czwartej) z opisaną 
przez Zamawiającego charakterystyką w kolumnie 3 (trzeciej),  gdzie Zamawiający 
szczegółowo opisał przedmiot zamówienia (w tym zawarł opis minimalnych wymagań 
technicznych i funkcjonalnych dotyczący przedmiotu zamówienia). 

Odpowiedni dobór artykułów na poziomie określonym w SIWZ (kolumnie 3 
(trzeciej) formularza cenowego), wskazany przez wykonawcę w kolumnie 4 



(czwartej) – informacje dotyczące Charakterystyki oferowanego produktu 
(producenta / nr katalogowego / linku do strony z kartą charakterystyki) – jest dla 
zamawiającego kwestią podstawową i najistotniejszą. 

Reasumując powyższe, jak również fakt, że Zamawiający w SIWZ nie zawarł 
jednoznacznych informacji dotyczących odrzucenia ofert w przypadku treści jakiej 
wymaga do zaproponowanych artykułów w kolumnie 4 (czwartej), aby była możliwa 
jednoznacznej identyfikacja asortymentu po wpisaniu informacji ze wspomnianej 
kolumny, a także fakt, że podobna sytuacja jest w większości ofert złożonych do 
niniejszego postepowania. W związku m.in. z powyższym oraz po to aby zapewnić 
konkurencyjność w postepowaniu, Zamawiający unieważnia przedmiotowe 
postępowanie na podstawie jak opisano powyżej. 

Nadrzędną bowiem zasadą rządzącą postępowaniem o udzielenie 
zamówienia publicznego jest wyrażona w art. 7 ust. 1 zasada równego traktowania 
wykonawców oraz zasada zachowania uczciwej konkurencji, a także wynikający z 
art. 7 ust. 3 wyżej cyt. ustawy obowiązek udzielenia zamówienia wykonawcy 
wybranemu zgodnie z wyżej cyt. ustawą. 

W okolicznościach niniejszej sprawy konieczne i uzasadnione jest 
unieważnienie całego postępowania, gdyż wybór oferty bez odrzucenia ofert lub 
wybór oferty z odrzuceniem ofert nie doprowadziłoby do usunięcia wady 
postępowania uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy. 

„Treść oferty” rozumiana jest jako zobowiązanie wykonawcy do zgodnego z 
żądaniami zamawiającego wykonania przedmiotu zamówienia publicznego. 
Kluczowy dokument do potwierdzenia tego zobowiązania wykonawcy dotyczący 
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do formularza oferty o nazwie: 
„Formularz cenowy - Dostawa materiałów do budowy przyłączy oraz sieci 
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej”, a w szczególności kolumna 4 (czwarta), w 
której wykonawcy wpisali informacje dotyczące Charakterystyki oferowanego 
produktu (producenta / nr katalogowego / linku do strony z kartą charakterystyki). 
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