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ZAWIADOMIENIE O UNIEWA ŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. „Budowa 
oczyszczalni ścieków w Zielonce oraz w Ruszowie”  

 

 

 
Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2) ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, iż postępowanie  o udzielenie 
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn. 
„Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce oraz w Ruszowie” zostało unieważnione na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7)  w/w ustawy. 

UZASADNIENIE 

 
 
Zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na realizację 

zamówienia pn. „Budowa oczyszczalni ścieków w Zielonce oraz w Ruszowie” dopuścił 
zastosowanie rozwiązań równoważnych ale nie określił jednak o jakich cechach, 
parametrach technicznych materiały, produkty będą uznane za równoważne. Określone tak 
parametry równoważności stają się na etapie badania i oceny oferty punktem odniesienia  
dla badanej oferty. Taki zapis w siwz spowodował, iż Zamawiający nie miał możliwości 
rzetelnej i prawidłowej oceny ofert pod względem równoważności oraz zgodnie z zasadami 
uczciwej konkurencji i zasadą równego dostępu do zamówienia publicznego. 

Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności, zaistniała nieusuwalna, wada 
postępowania, co ma wpływ na wynik postępowania i co uniemożliwia także zawarcie nie 
podlegającej unieważnieniu umowy. Postępowanie obarczone błędem, mającym wpływ na 
jego wynik, w szczególności przez brak możliwości jednakowej oceny przedmiotu 
zamówienia w złożonych ofertach, a w ślad za tym, wyboru najkorzystniejszej oferty, należy 
unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu dopuścił zastosowanie rozwiązań 

równoważnych ale nie określił jednak o jakich cechach, parametrach technicznych 
materiały, produkty będą uznane za równoważne. Określone tak parametry równoważności 
stają się na etapie badania i oceny oferty punktem odniesienia  dla badanej oferty. Nie jest 
możliwe w toku badania i oceny ofert dokonanie zmiany wymagań zawartych w 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności, zaistniała nieusuwalna, wada 
postępowania, co ma wpływ na wynik postępowania i co uniemożliwia także zawarcie nie 
podlegającej unieważnieniu umowy. Postępowanie obarczone błędem, mającym wpływ na 
jego wynik, w szczególności przez brak możliwości jednakowej oceny przedmiotu 
zamówienia w złożonych ofertach, a w ślad za tym, wyboru najkorzystniejszej oferty, należy 
unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych  
 

 

 

 
 


