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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, 

PONOWNEJ OCENIE OFERT 

 ORAZ UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7, w związku z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759) 

Zamawiający, Gmina Niemodlin unieważnia przeprowadzoną czynność wyboru najkorzystniejszej 

oferty dokonaną w dniu 2 kwietnia 2013 r. oraz unieważnia prowadzone postępowanie o zamówienie 

publiczne na zadanie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Graczach”, w związku  

z tym, iż postępowania obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.   

 

UZASADNIENIE 

 

 Zamawiający dnia 12.02.2013 r. ogłosił przetarg nieograniczony na wykonanie zadania  

pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Graczach”. 

 W dniu 2 kwietnia 2013 r. Zamawiający dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej złożonej 

przez Konsorcjum Omega, Lider Skorupa Energy Technic Joachim Skorupa z Siedzibą w Dobodzeniu. 

Dnia 4 kwietnia 2013 r. firma AXEL Systemy Budowlane Sp. z o.o w Opolu złożyła odwołanie do 

Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej na czynności podjęte przez Zamawiającego, w treści uzasadnienia 

do odwołania znalazły się informacje mające wpływ na wynik postępowania. Po dokładnej analizie 

Zamawiający stwierdził, co następuje: 

W dniu 01.03.2013r Zamawiający dokonał zmiany SIWZ polegającej na dodaniu  

do dokumentacji technicznej stanowiącej załącznik do SIWZ szczegółowego opisu urządzeń kotłowni. 

W treści tej modyfikacji powstał błąd polegający na niezamierzonym przez Zamawiającego wpisaniu 

zdania o treści „Uwzględniając sprawność urządzeń (94%) oraz wymiary pomieszczenia 

przeznaczonego przez inwestora na kotłownię z oferty firmy Viessmann dobrano kotły typu Vitoplex 

300 o mocy znamionowej 225 kW i 105 kW o znamionowym obciążeniu cieplnym 330 kW  

z regulatorem pogodowym kotła Vitotronic 300 typ GW2.”, kotły Vitoplex 300 są kotłami 

niskotemperaturowymi, lecz nie są kotłami kondensacyjnymi. Skutkiem tego błędu SIWZ zawierała  

w części 2 – Dobór kotłów pkt. 2.1.1. stwierdzenie: „dobrano kotły typu Vitoplex 300 o mocy 



znamionowej 225 kW i 105 kW o znamionowym obciążeniu 330 kW z regulatorem pogodowym kotła 

Vitotronic 300 typ GW2” oraz stwierdzenie „dobrano kotły typu Vitoplex 200 o mocy znamionowej 150 

kW i Vitoradial 300 o mocy znamionowej 188 kW o znamionowym obciążeniu cieplnym 330 kW  

z regulatorem pogodowym kotła Vitotronic 300 typ GW2”, gdzie kocioł Vitoradial 300 jest kotłem 

niskotemperaturowym kondensacyjnym. Szczegółowy opis kotłowni uzupełniony w trakcie 

wprowadzonej zmiany był w sprzeczności z rozdziałem III pkt. 3 SIWZ i nie jest zgodny  

z oczekiwaniem Zamawiającego.  

 Wskutek wyżej opisanego błędu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Zamawiający unieważnia 

właściwą czynność wyboru najkorzystniejszej oferty i dokonał ponownej oceny ofert. W toku 

ponownej oceny ofert w dniu 11 kwietnia 2013 Zamawiający stwierdził, iż ten niezamierzony przez 

Zamawiającego błąd spowodował, że trzech Wykonawców złożyło oferty uwzględniające przebudowę 

kotłowni poprzez zamontowanie dwóch kotłów niskotemperaturowych,  

z których żaden nie był kotłem kondensacyjnym. Natomiast 9 Wykonawców złożyło oferty, w których 

w przebudowie wymienionej kotłowni przewidzieli montaż kotłów niskotemperaturowych, z których 

jeden był kotłem kondensacyjnym. 

  Zamawiający stwierdził, iż przedmiot zamówienia w ww. zakresie został opisany przez 

Zamawiającego w sposób niejednoznaczny, z naruszeniem przepisu art. 29.ust.1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Niewłaściwy opis przedmiotu zamówienia w ww. zakresie doprowadził do 

złożenia przez Wykonawców nieporównywalnych ofert, co uniemożliwia jednakową ocenę przedmiotu 

zamówienia w złożonych ofertach i dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty z zachowaniem zasad 

uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców zgodnie z art.7 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. Usunięcie takiej wady na etapie badania ofert jest niemożliwe. Błąd w opisie 

przedmiotu zamówienia ma zatem charakter nieusuwalny i ma wpływ na ważność umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 146 

ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia. Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w przypadku dokonania 

przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisów 

ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. Prawidłowość działania 

Zamawiającego potwierdza wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 19 stycznia 2011 r. ( sygn.akt 

KIO 34/11): „ Zdaniem Izby, wykładnia celowościowa przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp musi 

prowadzić do wniosku, że – uwzględniając odpowiednio art. 146 ust. 6 ustawy Pzp – wszelkie 

niedające się usunąć wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, stanowią 

przesłankę jego unieważnienia.” 

Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie planuje ogłoszenie kolejnego postępowania, 

które dotyczyć będzie tego samego przedmiotu zamówienia. 

 

 



          BURMISTRZ 

/-/  Mirosław Stankiewicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zawiadomienie niniejsze zamieszcza się  
na stronie internetowej Zamawiającego 
oraz tablicy ogłoszeń w dniu 15.04.2013r. 

 


