Warszawa, 26 lipca 2022 roku

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
CUS/ZP/6/2022
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym
bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Pzp, pn. „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i
medycznego w ramach projektu pn. Opiekuńcza Warszawa”, nr postępowania CUS/ZP/6/2022

Zamawiający - Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” z siedzibą w Warszawie (03802), ul. Skaryszewska 3 działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019
r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”,
informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego.

Uzasadnienie faktyczne
Zamawiający w pozycji 4. Opisu przedmiotu zamówienia określił wymogi dotyczące wózka
inwalidzkiego aluminiowego, żądając, aby posiadał on możliwość regulacji napięcia oparcia oraz
regulowane podłokietniki. Złożone w postępowaniu oferty zawierały produkty nieposiadające
wskazanych powyżej funkcji. W postępowaniu zostały skierowane do Zamawiającego pytania
dotyczące możliwości odstąpienia przez Zamawiającego od powyższych wymogów. Zamawiający nie
wyraził na to zgody. Pomimo to wpłynęły oferty obejmujące wózki inwalidzkie niezawierające ww.
funkcjonalności. Powyższe spowodowało dokonanie szczegółowej weryfikacji wózków oferowanych
na rynku, w wyniku której Zamawiający powziął wiedzę, że wózki o zaprojektowanych przez niego
parametrach nie są dostępne na rynku. Wobec powyższego doszło do sytuacji, w której wadliwie
sporządzony opis przedmiotu zamówienia doprowadził do naruszenia podstawowych zasad
udzielania zamówień publicznych, tj. zasady przejrzystości, uczciwej konkurencji oraz równego
traktowania wykonawców. Wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia mogło wpłynąć na krąg
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Uzasadnienie prawne
Zamawiający działając na podstawie art. 255 ust. 6 w związku art. 457 ust. 5 w związku z art. 99
ust. 1 i 4 w związku z art. 16 ustawy Pzp unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
pn. „Dostawa sprzętu rehabilitacyjnego i medycznego w ramach projektu pn. Opiekuńcza
Warszawa”.
Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy Pzp zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyżej wymieniona przesłanka
unieważnienia postępowania składa się z koniunkcji trzech okoliczności, których łączne wystąpienie
skutkuje obowiązkiem zastosowania tego przepisu. Po pierwsze, musi wystąpić naruszenie przepisów
ustawy regulujących udzielenie zamówienia (wada postępowania). Po drugie, wada ta ma skutkować

niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Po trzecie, wada ta musi być niemożliwa do usunięcia. Wada postępowania musi mieć charakter
trwały, musi rzeczywiście wystąpić i musi powodować niemożliwość zawarcia ważnej umowy.
Zamawiający ma podstawy, aby unieważnić przedmiotowe postępowanie, doszło bowiem do naruszenia
przez Zamawiającego przepisów regulujących jego prowadzenie (wada postępowania) - w ustalonym
stanie rzeczy doszło do naruszenia art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 16 ustawy Pzp. Ponadto, naruszenie
stanowi wadę niemożliwą do usunięcia (brak możliwości naprawienia błędu Zamawiającego przy
użyciu instrumentów ustawy Pzp, w które wyposażył go ustawodawca). Po terminie na składanie
ofert nie ma możliwości konwalidowania wady postępowania (poprawienia opisu przedmiotu
zamówienia). Do tego rodzaju wad postępowania należy zaliczyć wadliwe opisanie przedmiotu
zamówienia.
Z kolei wada postępowania skutkuje brakiem możliwości zawarcia niepodlegającej unieważnieniu
umowy. Nie ma możliwości zawarcia ważnej umowy na podstawie postępowania, w którym doszło
do naruszenia zasad ustawowych.
Jak powyżej wskazano wadliwe opisanie przedmiotu zamówienia mogło mieć wpływ na wynik
postępowania, zatem Zamawiający nie mógł ignorować skutków tego działania i ich wpływu na
prowadzenie i rozstrzygnięcie postępowania.
W myśl art. 457 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z którym przepis ust. 1 (określający w sposób
enumeratywny przyczyny unieważnienia umowy) nie wyłącza możliwości żądania unieważnienia
umowy na podstawie art. 705 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny. Dyspozycja
art. 705 Kc znajdzie zastosowanie do umów w sprawie zamówień publicznych zawartych w wyniku
jakiegokolwiek postępowania otwartego (poprzedzonego ogłoszeniem) prowadzonego w oparciu o
przepisy Pzp.
W okolicznościach wyżej przytoczonych, Zamawiający postanowił jak w sentencji.
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