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UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksową dostawę profesjonalnej chemii basenowej 

do sześciu pływalni objętych porozumieniem o współpracy 

 

Zamawiający, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sanoku – Lider grupy zakupowej, 

informuje, iż unieważnia ww. postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą  

z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podstawę 

faktyczną unieważnienia stanowią wady w opisie przedmiotu zamówienia zawarte w  załączniku  

nr 1a do siwz.  

W trakcie czynności badania ofert, Zamawiający powziął informację o błędach jakie wystąpiły 

w opisie przedmiotu zamówienia. Zamawiający formułując zapisy siwz w zakresie wymogu jaki ma 

spełniać zamawiany produkt postawił warunek, który spełniał wyłącznie jeden producent. Wymóg ten 

spowodował ograniczenie możliwości dostarczania produktu do jednego producenta.   

 Art. 29 ust. 1 ustawy nakłada na Zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia 

w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, 

uwzględnienia wszystkich wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Zamawiający zobowiązany jest m.in. do opisania przedmiotu zamówienia w sposób zapewniający 

wybór najkorzystniejszej oferty, z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. Zapis ten służy realizacji ustawowych zasad uczciwej konkurencji, a co za tym idzie 

zasady równego dostępu do zamówienia, wyrażonych w art. 7 ust. 1 ustawy. Jak wskazano w treści 

pisma, zaistniała nieusuwalna wada postępowania, która mogła mieć wpływ na wynik postępowania,  

co uniemożliwia także zawarcie nie podlegającej unieważnieniu umowy. Postępowanie obarczone 

błędem Zamawiającego, mającym wpływ na jego wynik, należy unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 

pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (wyrok KIO z dnia 2 czerwca 2010r., sygn. akt KIO/UZP 

982/10).  

 Z uwagi na powyżej wskazane okoliczności, wobec ziszczenia się przesłanek wskazanych  

w art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy, unieważnienie postępowania należy uznać za w pełni uzasadnione 

i konieczne.  

 

                                                                                                              Z poważaniem, 


