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ZAWIADoMIENIE o I-INIEWAZNIENIU PoSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania na rł'ykonanie zadania pn': Dostawa i montaż wyposażenia skateparku

w ramach zadania pn.: 
',Modernizacja 

skateparku w Tarnobrzegu, ul. Prry Zalewie (nr działki

16915,169/9,301i2) - II etap"

Działając na podstawie Art' 93 ust' 3 pkt' 2) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego
postępowania'
Uzasadnienie prawne:
Art' 93 ust'l pkt. 7 ustawy z dnla 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówieli publicznych
(t.j. Dz. U. z 2019 r poz. 1843).
Uzasadnienie faktyczne:
Zgodnte z dyspozycją aI1. 93 ust' 1 pkt. 7 w związku z alt' 146 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający
unieważnia postępowanie o udzie]enie zamówienia, jeśli postępowanie obarczone jeSt niemożliwą do
usul-lięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego, w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania
dokonania czynności z naruszeniem przepisów ustawy PZp, które miało lub mogło mieć wpłyr,v na
wynik postępowania.
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie wlw zad,ania. opis przedmiotu zamówienia Zawarty w dokumentacji projektowej wskazuje,
że w-vstępują tutaj roboty budowlane oraz dostawa i montaż urządzeń'
Zamawiający błędnie zakwalifikował rodzajowo zamówienie przy założeniu, Że jako rodza1przedmiofu
zanówietria wskazano dostawę zamiast loboty budowlanej' PowyżsZe skutkuje Ęm, że postępowanie o
udzielenie zamórvienia publicznego obalczone jest wadą, co więcej' wadą niemożliwą do usunięcia,
bowiem na obecnym etapie postępowania' które ma rrriejsce po upĘrvie terminu składania ofeń, błędy
nie są nożliwe do skorygorvania' Nie można bowiem zmienić warunków postępowania' Zaklesu
żądanych dokumentów czy terminu składania ofert.
Tym samym Zamawiający ma obowiązek unieważnió postępowanie, W którym doszło do naruszenia
przepisów Pzp, którego nie można usunąć, a które to naluszenie ma wpływ na wynik postępo\łania.
Po$'yższe przemawia za tym, że w przedmiotowym postępowaniu zaistniaĘ przesłanki' o których
rnowa w art. 93 ust. I pkt. 7 Pzp.
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