
 

 

 

Świecie, 19.10.2022 

 

 

Województwo Kujawsko – Pomorskie 

Plac Teatralny 2 

87-100 Toruń 

reprezentowane przez:      nr sprawy ZPKnDW 37.1.2022 

Zespół Parków Krajobrazowych nad Dolną Wisłą 

ul. Sądowa 5  

86-100 Świecie n.W.  

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania  

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Wykonanie robót 

budowlanych polegających na adaptacji zagrody wiejskiej w Dusocinie na potrzeby 

ośrodka edukacji ekologicznej na terenie Parku Krajobrazowego Góry Łosiowe wraz z 

czynną ochroną przyrody na obszarze NATURA 2000” 

 

Na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (dalej uPzp; tekst jedn. Dz. U. 2022, poz. 1710 ) Zamawiający informuje o 

unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 255 pkt 6 uPzp.  

W niniejszym postępowaniu Zamawiający ustalił kwotę wadium z naruszeniem art. 281 

ust. 4 uPzp w wyniku czego mogło dojść do naruszenia art. 16 uPzp oraz art. 17 ust. 2 uPzp.  

Uzasadnienie faktyczne:  

Zamawiający ustalił kwotę wadium w wysokości wyższej niż dopuszczalna na gruncie art. 281 

ust. 4 uPzp. Zamawiający ocenił, że ustalenie kwoty wadium w żądanej wysokości mogło mieć 

wpływ na krąg podmiotów zainteresowanych udziałem w postępowaniu o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. Z kolei ograniczenie kręgu wykonawców mogło 

mieć wpływ na wynik przedmiotowego postępowania.  

Powyższe stanowi naruszenie zasad wynikających z art. 16 uPzp dot. przygotowania i 

przeprowadzenia postępowania w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji 

oraz równego traktowania wykonawców a także w sposób przejrzysty i proporcjonalny 

Należy mieć na względzie, że zgodnie z art. 7 pkt 18 uPzp celem postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego jest doprowadzenie do wyboru oferty najkorzystniejszej w 

celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Udzielenie przez Zamawiającego zamówienia z naruszeniem ustawy Prawo zamówień 

publicznych stanowi przesłankę, na podstawie której umowa podlega unieważnieniu (art. 457 

ust. 1 pkt 1 uPzp). Przeprowadzając wnioskowanie a contrario z art. 17 ust. 2 uPzp wynika, że 

nie można udzielić zamówienia wykonawcy wybranemu niezgodnie z przepisami ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

Biorąc pod uwagę powyższe, postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia 

wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  
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