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Do wszystkich oferentów

ZAWIADOMIENIE

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE   W 
TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 

POWYŻEJ 14.000 EURO: 
dot:„Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie”

W  związku  z  toczącym  się  postępowaniem  o  ustalenie  zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej  14.000 euro z dnia 
19.11.2010 na „Rewitalizacje parku miejskiego w Żelechowie”  informuję, że na 
podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  7  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  -  Prawo 
zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010r., Nr 113, poz. 759 ze zm.) zwaną 
dalej „ustawą”  (lub  „pzp”)  unieważniam  wyżej  wymienione  postępowanie, 
ponieważ  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą 
uniemożliwiającą  zawarcie  nie  podlegającej  unieważnieniu  umowy w sprawie 
zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE

W  dniu  17.12.2010  r.  Zamawiający  dokonał  otwarcia  ofert  złożonych 
w  postępowaniu  przetargowym  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na 
zamówienie  pt.:  „Rewitalizacja  parku  miejskiego  w  Żelechowie”.  W wyniku 
otwarcia ofert Zamawiający przeanalizował treść złożonych ofert oraz wysokość 
podatku VAT, który na dzień składania ofert wynosił 22%.

W  dalszej  części  postępowania  przetargowego  nastąpiłoby  wyłonienie 
Wykonawcy, z którym zostałaby podpisana umowa w przedmiocie zamówienia 
publicznego, co nastąpiłoby już w miesiącu styczniu. Należy jednak zauważyć, iż 
od  1  stycznia  2011r.  -  z  powodu  ustawowej  zmiany  stawki  podatku  VAT  - 
obowiązująca Wykonawcę wartość podatku VAT wyniesie 23%.

W związku z brakiem w umowie jak i Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia klauzul waloryzacyjnych umożliwiających dostosowanie złożonych 
ofert – w zakresie stawki podatku VAT – do stawek obowiązujących od 1 stycznia 
2011r. (tj. odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze stawki tego podatku 
obowiązującą  w  chwili  zawarcia  umowy),  jak  też  niezastrzeżenia  możliwości 
zmiany umowy w razie ustawowej modyfikacji stawki tegoż podatku (art. 144 
pzp),  obowiązujące  przepisy  ustawy  –  Prawo  zamówień  publicznych 
uniemożliwiałyby zmianę takiej umowy. 

Zamawiający  nie  przewidział  w/w  klauzul  na  etapie  postępowania 
przetargowego (art.  36 ust.  1  pkt  16  oraz  art.  144 ust.  1  pzp).  W związku z 



powyższym Zamawiający uważa, że podpisanie umowy z uwzględnieniem nowej 
stawki VAT byłoby sprzeczne z zapisami ustawy – Prawo zamówień publicznych 
i jako sprzeczne ze złożonymi ofertami prowadziłoby do nieważności zawartej 
umowy (art. 140 ust. 1 i 3 pzp). Z drugiej strony zawarcie umowy w przedmiocie 
zamówienia  publicznego  przy  uwzględnieniu  stawki  VAT  obowiązującej  do 
końca 2010r. (przy niemożności jej zmiany) prowadziłoby do stworzenia fikcji 
prawnej,  byłoby  krzywdzące  dla  Wykonawcy,  pozbawiając  go  częściowo 
wynagrodzenia  (musiałby  on  bowiem  odprowadzić  w  części  podatek  VAT 
kosztem  swego  wynagrodzenia  netto),  zachwiałoby  zasadą  ekwiwalentności 
świadczeń  (wręcz  mogłoby  dojść  do  stwierdzenia,  iż  Wykonawca  otrzymuje 
rażąco niskie wynagrodzenie), w związku z tym umowa taka byłaby sprzeczna z 
zasadami współżycia społecznego (tym samym bezwzględnie nieważna – art. 58 
par. 2 kc).  Jednocześnie Wykonawca, który zawarł umowę mógłby, powołując 
się na błąd (art. 84 kc i n.) doprowadzić do uchylenia się od skutków prawnych 
złożonego oświadczenia i tym samym unieważnienia umowy.

Stanowisko  przyjęte  przez  Zamawiającego  jest  zbieżne  z  poglądem 
KIO/UZP (sygn. KIO/UZP/1449/07).

Jednocześnie trzeba zauważyć, iż przedmiot zamówienia (inwestycja) jest 
współfinansowany  ze  środków  unijnych  z  Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich na lata 2007-2013 w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i rozwój 
wsi”. Zamawiający musi rozliczyć dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim 
Województwa  Mazowieckiego,  stąd  biorąc  pod  uwagę  powyższe,  a  także 
rozbieżności,  jakie  wynikną  między  składanymi  fakturami  VAT a  brzmieniem 
umowy,  Zamawiający  obawia  się,  iż  rozliczenie  dotacji  może  napotkać 
przeszkody lub poważne trudności.

W  związku  z  powyższym  Zamawiający  unieważnia  postępowanie  na 
podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo zamówień 
publicznych  (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) ponieważ postępowanie 
obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  nie 
podlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zgodnie  z  art.  46  ust.1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo 
Zamówień Publicznych Zamawiający  zwróci  niezwłocznie  wadium wszystkim 
Wykonawcom zaraz po unieważnieniu postępowania.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje  że  postępowanie  o  zamówienie 
publiczne  w w/w sprawie  zostanie  w najbliższym czasie  wszczęte  ponownie. 
Zgodnie z art. 93 ust.5 ustawy Pzp Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który 
ubiegał  się  o  udzielenie  zamówienia,  zawiadomi  o  wszczęciu  kolejnego 
postępowania, które dotyczy przedmiotu tego samego zamówienia lub obejmuje 
ten sam przedmiot zamówienia.


