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WG.271.5.18.2015 ASz  

 

 
Wszyscy Wykonawcy 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

 

dot.: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego: „Przebudowa drogi dojazdowej do 

gruntów rolnych w Pogorzałce – etap I” 
 

          

Informuję, iż Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), zobowiązany jest postępowanie unieważnić. 

 

UZASADNIENIE 

         Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia 
wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 Dnia 21 maja 2015 r. dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej wskazując ofertę firmy: Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno – Usługowo-Handlowe „TOMBUD” ul. Słowackiego 1/40, 46-300 Olesno, jako najkorzystniejszą. 
Równocześnie pismem nr WG.271.5.15.2015 Asz Zamawiający wezwał PPUH „TOMBUD” do wniesienia m.in. 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Wykonawca przesłała dnia 2 czerwca 2015 r. w formie elektronicznej, 
a dnia 3 czerwca w oryginale, gwarancję z terminem jej ważności do dnia 14 września 2015 r. Zgodnie z zapisami 
wzoru umowy, stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 
 

 
§ 9 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  
i zabezpieczenia roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości 

1. Strony ustalają zabezpieczenie należytego wykonania umowy i zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za 
wady, zwane dalej „zabezpieczeniem”, stanowiące 10 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 
ust.1 umowy tj. ……………………………………. 

        słownie: …………………………………………… i  …/100 złotych. 
2. W/w kwotę zabezpieczenia Wykonawca wniesie w całości i za cały okres objęty zabezpieczeniem najpóźniej 

w dniu zawarcia umowy, ale przed jej podpisaniem, w formie ………………………. 

W związku z powyższym, Zamawiający zażądał wniesienia zabezpieczenia w całości i za cały okres objęty 
zabezpieczeniem, a więc również zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady. W odpowiedzi Wykonawca wskazał, że 
zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady wniesie przed zakończeniem zadania. 

Mając na uwadze fakt, iż wyrażenie zgody na takie działanie Wykonawcy naruszyłoby zasadę równego traktowania 
Wykonawców, Zamawiający pismem nr WG.271.5.16.2015 Asz z dnia 03.06.2015 r. wezwał ponownie do wniesienia  



 

zabezpieczenia w całości i za cały okres jego obowiązywania, wyznaczając jednocześnie termin na jego wniesienie 
do dnia 9 czerwca 2015 r. W odpowiedzi Wykonawca PPUH „TOMBUD” podtrzymał, iż wg niego złożył 
zabezpieczenie w należyty sposób.  

Zamawiający dnia 10.06.2015 r. wystosował „Ostateczne wezwanie do wniesienia zabezpieczenia” z terminem do 11 
czerwca 2015 r.  z zastrzeżeniem, że przypadku nie wniesienia zabezpieczenia w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający uzna to za uchylanie się od wniesienia zabezpieczenia i będzie zmuszony unieważnić postępowanie na 
podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno – 
Usługowo-Handlowe „TOMBUD” ul. Słowackiego 1/40, 46-300 Olesno w wyznaczonym terminie do dnia 11 czerwca 
2015 r. nie wniósł zabezpieczenia w całości i za cały okres jego obowiązywania, jak wymagał tego Zabawiający. 

Rozwiązanie, które zaproponował Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo-Handlowe „TOMBUD” ul. 
Słowackiego 1/40, 46-300 Olesno, tzn. wniesienie zabezpieczenia w dwóch częściach: zabezpieczenie należytego 
wykonania umowy – przed jej podpisaniem i zabezpieczenie z tytułu rękojmi za wady – przed zakończeniem zadania, 
naruszyłoby zasadę równego traktowania wykonawców. Treść umowy, która w § 9 ust. 1 i 2 wyraźnie wskazuje, iż 
zabezpieczenie należy wnieść w całości i za cały okres obowiązywania umowy przed jej podpisaniem, była znana 
wszystkim Wykonawcą w momencie składania ofert. Dopuszczenie zapisów umownych, pozwalających na 
wniesienie zabezpieczenia w dwóch częściach, stanowiłoby zmianę istotną umowy, a więc niedopuszczalną  
w świetle art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Opinia Radcy prawnego Łukasza Pęczkowskiego na temat zabezpieczenia należytego wykonania umowy”  

„Zgodnie z treścią art. 147 ust. 2 upzp zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy pokryciu roszczeń z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Instytucja zabezpieczenia należytego wykonania umowy ma 
więc na celu wzmocnienie pozycji zamawiającego wobec wykonawcy i ochronę jego interesów na wypadek realizacji 
umowy niezgodnie z określonymi przez strony warunkami. 

Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 151 upzp część zabezpieczenia może zostać pozostawiona na 
zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. Konstrukcja ta sugeruje więc, że co do zasady ustawodawca 
przewidział, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy jest wnoszone przed podpisaniem umowy, 
jednorazowo, na okres realizacji umowy oraz obowiązywania rękojmi za wady, a następnie zwracane w części 
po odbiorze przedmiotu umowy. […] 

Należy także zauważyć, że wymóg wniesienia pełnego zabezpieczenia na cały okres realizacji i  rękojmi 
w najwyższym stopniu zabezpiecza interesy Zamawiającego w przypadku nienależytej realizacji umowy. 
Dopuszczenie bowiem wniesienia zabezpieczania tylko na cześć okresu realizacji umowy oraz zobowiązania do jego 
przedłużenia, nie daje Zamawiającemu pewności, że Wykonawca faktycznie będzie w stanie w terminie późniejszym 
stosowne gwarancje uzyskać. […] 

Powyższej opisane rozwiązanie wydaje się być możliwe do zastosowania jednak jedynie w ściśle określonych 
przypadkach. Wskazany opis wniesienia zabezpieczenia musiałaby zostać wprost określony w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzorze umowy. Za niedopuszczalne należy uznać działanie 
Zamawiającego, który w przypadku standardowych zapisów SIWZ, przed podpisaniem umowy wyraża zgodę na 
wniesienie zabezpieczenia jedynie na część okresu trwania umowy. Sytuacja taka mogłaby bowiem powodować 
zarzut naruszenia zasad uczciwej konkurencji, gdyż Wykonawcy mając jasne zapisy SIWZ, kalkulowaliby cenę 
oferty przy założeniu koniczności posiadania zabezpieczenia na cały okres trwania umowy wraz z okresem rękojmi, 
zaś zmiana już po wyborze w sposób znaczący odbiegałaby od tych założeń i siłą rzeczy stawiałaby w pozycji 
uprzywilejowanej podmiot, który uzyskał zamówienie.” 

W związku z faktem, iż termin związania ofertą minął dnia 2 czerwca 2015 r., a żaden z Wykonawców nie przedłużył 
jego terminu, Zamawiający nie może skorzystać z zapisów art. 94 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
i wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert i podpisać umowy z tak wybranym Wykonawcą.  

Należy więc uznać, iż postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 



 
 Mając na uwadze powyższe należy uznać, iż decyzja Zamawiającego jest zgodna ze stanem faktycznym 

i prawnym przedmiotowej sprawy. W oparciu o obowiązujące przepisy Zamawiający był zobowiązany do podjęcia 
decyzji o unieważnieniu postępowania. 

 

        BURMISTRZ BYCZYNY 
  

                                                                                                             /-/ Robert Świerczek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
- Wszyscy wykonawcy, 
- Strona internetowa, 
- Tablica ogłoszeń, 
- a/a 

 


