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 Popielów, dnia 21.09.2020 r. 

BOS.271.4.2020 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU 

POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

    Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych pod numerem 569356-N-2020 z dnia 2020-08-04 r., dotyczące zadania                      

pn. „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 

2020/2021 oraz 2021/2022”. 

     Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27) 

  

UZASADNIENIE 

 

 Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2019.1843 z dnia 2019.09.27) postępowanie, o którym mowa powyżej 

unieważniono, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

          W dniu 10.09.2020 r. upłynął termin związania ofertą, zaś żaden z Wykonawców 

samodzielnie nie przedłużył przedmiotowego terminu. Zgodnie ze opinią Urzędu Zamówień 

Publicznych zawartą w „Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych” z 2017, nr 3 (lipiec–

wrzesień 2017 r.) – „Nieprzedłużenie  terminu jest  równoznaczne z rezygnacją wykonawcy                

z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, czy też, używając 

terminologii ustawy, niewyrażeniem przez wykonawcę zgody na przedłużenie terminu 

związania ofertą. Przepis ten nie powinien sprawiać problemów interpretacyjnych,                          

a ewentualna  odmienna  jego  wykładnia  może  wynikać  jedynie z  błędnego  rozumienia 

znaczenia i celu tej regulacji” oraz „Podsumowując, związanie wykonawcy złożoną przez 

niego ofertą jest niezbędne dla istnienia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, zaś ustanowienie wadium ma na celu w szczególności zabezpieczenie roszczeń 

zamawiającego w przypadku niewywiązania się przez wykonawcę z wynikających z oferty 
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zobowiązań. Zarówno konieczność przedłużenia terminu związania  ofertą,  jak                             

i – w przypadkach  gdy zamawiający wymaga  wniesienia wadium – obowiązek  jego  

ustanowienia  bądź  przedłużenia  przez  wykonawcę  wynikają wprost z przepisów ustawy – 

Prawo zamówień publicznych i regulacji Kodeksu cywilnego. 

Ponadto zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załącznik nr 9 

Projekt umowy - § 2 ust.1) termin rozpoczęcia przedmiotu umowy ustalono na dzień: 

01.09.2020 r. W związku z przedłużoną procedurą przetargową, przedmiotowy termin jest 

niemożliwy do spełnienia, tym samym zawarcie umowy z terminem rozpoczęcia, który już 

upłynął, byłoby zawarciem umowy o świadczenie niemożliwe, co skutkuje koniecznością 

uznania takiej umowy za nieważną. 

           

           
                                                                            Wójt Gminy 

                                                                        /-/ Sybilla Stelmach 

……...................................................... 
(podpis kierownika zamawiającego  

lub osoby upoważnionej  


