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                                            Do Wykonawców 

   uczestniczących w postępowaniu 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Zamawiający, Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, działając zgodnie z art. 

260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, 

z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzieleniu 

zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie art.  275 pkt.  1 

ustawy Pzp pn. „Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze 

ŚPN, na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” dla Etapu III -  

„Zagospodarowanie terenów w celach turystyczno-rekreacyjnych, położonych na obszarze ŚPN, na 

przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” – budowa punktu obsługi 

zwiedzających otwartego i zamkniętego oraz toalety publicznej wraz z infrastrukturą techniczną na terenie 

Świętokrzyskiego Parku Narodowego, odział 147 d, a, działka nr 380/8, obręb 0022 Święta Katarzyna, gm. 

Bodzentyn.”  

Nr ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych UZP: 2021/BZP 00103793/01 

     

 

UZASADNIENIE PRAWNE 

Postępowanie unieważniono na podstawie art. 255 pkt  6 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE 

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 oraz  art. 8  ust. 4 Ustawy Pzp udzielając wyjaśnień 

do SWZ w dniu 16 lipca 2021 roku, przedłużył termin składania ofert do dnia 22 lipca 2021 roku do 

godziny 11.00, wyznaczył  termin otwarcia ofert na dzień 22 lipca 2021 roku na godzinę 11.30 oraz 

zmienił termin związania ofertą przedłużając go do dnia 20 sierpnia 2021 r. włącznie.  

Zamawiający zamieścił powyższe  zmiany SWZ  na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania, oraz w miniPortalu, jednak z przyczyn technicznych, nie opublikował ogłoszenia o zmianie 

ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych (tj. zmieniającego ogłoszenie nr 2021/BZP 

00103793/01), zawierającego nowy termin składania ofert, otwarcia ofert oraz termin związania ofertą 

(art. 286 ust. 9 ustawy Pzp). Od daty 16 lipca 2021 roku w Biuletynie Zamówień Publicznych, z przyczyn 

technicznych, których Zamawiający nie mógł samodzielnie naprawić,  opublikowane były do jednego 

postępowania dwie wersje ogłoszenia wszczynającego postępowanie, z dwoma różnymi numerami 

2021/BZP 00103793/01 i 2021/BZP 00103793/02 oraz  z różnymi datami składania ofert, ich otwarcia 

oraz związania ofertą.   
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Brak zamieszczenia ogłoszenia o  zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu składnia ofert 

stanowi przesłankę unieważnienia umowy (zgodnie z treścią art. 457 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp oraz 

komentarzem do tego przepisu:   „Brak publikacji w BZP bądź przekazania do publikacji  w DUUE ogłoszenia 

zmieniającego ogłoszenie wszczynające jest również objęty sankcją wzruszalności umowy, jeżeli zmiany miały 

znaczenie dla sporządzenia wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert.  Należy przy tym 

przyjąć, że znaczenie to będą miały wszelkie zmiany warunków zamówienia dotyczące opisu jego przedmiotu, 

terminu składania ofert lub wniosków, kryteriów”  -  Komentarz Urzędu Zamówień Publicznych do ustawy 

prawo zamówień publicznych z 11 września 2019 roku,  dostępny na stronie internetowej  Urzędu 

Zamówień Publicznych, s. 1228). 

Z przyczyn technicznych, niezależnych od Zamawiającego, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nie 

zostało opublikowane w BZP ani przed upływem pierwotnie wyznaczonego terminu składania ofert ani 

też do upływu  przedłużonego terminu składania ofert, mimo prób czynionych przez Zamawiającego oraz 

zgłaszanych przez niego wniosków do serwisu technicznego o usunięcie wersji drugiej ogłoszenia 

wszczynającego a zamieszczenie ogłoszenia o zmianie ogłoszenia, o którym mowa w art. 267 ust.2 pkt 6 

ustawy pzp. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2021/BZP 00123353/01 zostało opublikowane przez 

pomoc techniczną BZP po upływie terminu składania ofert tj. po godz. 11.00 dnia 22 lipca 2021 r., z datą 

próby zamieszczenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia tj. 16 lipca 2021 r. 

 

Mając na uwadze fakt, że ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zawierające nowy termin składania 

ofert powinno  być zamieszczone najpóźniej do upływu terminu składania ofert,  braku publikacji w BZP 

po upływie tego terminu nie można naprawić, a zatem wada ta staje się nieusuwalna.     

Jednocześnie jest to wada postępowania, która godzi w zasadę równego traktowania 

wykonawców, jawności postępowania, jego przejrzystości (art. 16 ustawy Pzp) i ma  tak istotny wpływ  

na umowę, że uniemożliwia zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego, co wynika z treści art. 457 ust. 1 pkt 1 ustawy oraz wyżej cytowanego Komentarza do 

ustawy Prawo zamówień publicznych. O naruszeniu zasady jawności, równego traktowania 

wykonawców, ograniczeniu  konkurencyjności w związku brakiem publikacji  ogłoszenia o zmianie 

ogłoszenia  w BZP wypowiadały się m.in. WSA w Olsztynie w sprawie I SA/Ol 493/19, KIO w uchwale 

z dnia 10 lipca 2020 roku sygn. akt KIO/KD 37/20. 

W BZP od 16 lipca 2021 roku opublikowane były dwie różnie wersje ogłoszenia o zamówieniu                              

(ogłoszenie wszczynające postępowanie) zaś nie zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.  

Wobec powyższego, mając na uwadze, że stan taki trwał do upływu terminu składania ofert                                      

(przedłużonego zmianą SWZ przez Zamawiającego do dnia 22 lipca 2021 roku do godziny 11.00), wady 

tej Zamawiający nie miał możliwości  naprawić, postępowanie należało unieważnić na podstawie art. 255 

pkt. 6 ustawy Pzp. 

Zamawiający ponadto informuje, że zaniechał dalszej czynności badania i oceny ofert, gdyż 

w przedmiotowym postępowaniu nie dochodzi do rozstrzygnięcia postępowania i wyboru 

najkorzystniejszej oferty.   

 

 

z up. Paweł Sadrak 

gł. specjalista ds. obsługi funduszy celowych 

/podpis na oryginale/ 

 

Otrzymują: 

1. GB Technology S.C. ul. Garbarska 21, 25 – 826 KIELCE 

2. WODBUD  Usługi Melioracyjne i Budowlane                   

Jolanta Pocheć 27-400 Ostrowiec Św., ul. Bałtowska 269 

3. Sylwester Piwko,  26-010 Bodzentyn, Leśna-Stara Wieś 96 

4. BIP ŚPN 


