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Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o udzielenie 
DZAP-380-7/18/07      zamówienia publicznego 

 
DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego na modernizację spalarni odpadów medycznych. 

 Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający 

informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 

 

Uzasadnienie 
 Zamawiający zdecydował unieważnić postępowanie prowadzone w trybie przetargu 

nieograniczonego na modernizację spalarni odpadów medycznych (na podstawie art. 93 ust. 

1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych), gdyż niemożliwym jest zawarcie umowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia 

publicznego w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania zawiadomienia  

o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą. Ponieważ 

przedłużony ostateczny termin związania ofertą mija 15 lipca 2007 r., a do tej pory 

Zamawiający nie rozstrzygnął postępowania, a więc nie jest możliwe zawarcie umowy 

zgodnie z zapisem art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Oferta złożona w postępowaniu gwarantowała wykonanie przedmiotu zamówienia za  

kwotę znacząco przewyższającą podaną na otwarciu ofert jaką Zamawiający przewidział na 

realizację. Ze względu na współfinansowanie przedsięwzięcia przez instytucje zewnętrzne 

Zamawiający nie mógł podjąć decyzji o wyniku postępowania. Do momentu upływu terminu 

związania ofertą Zamawiający nie otrzymał informacji o zwiększeniu dofinansowania, zatem 

nie mógł dokonać rozstrzygnięcia postępowania. 

Jest to, w myśl art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, wada 

uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, stanowiąca 

przesłankę do unieważnienia postępowania. 

Zgodnie z art. 93 ust. 5 Pzp Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się  

o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy 

tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.  
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