POMORSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
w Gdańsku
Gdańsk, dnia 22 stycznia 2021 r.
BL-I.272.27.2020.MP

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na
sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych – III ETAP
remontu i modernizacji budynku usługowo-magazynowego przy ul. Chmielnej 74/76 w
Gdańsku w ramach projektu nr 6/10-2019/OG-FAMI pn. remont i modernizacja budynku
na potrzeby obsługi obywateli państw trzecich i pracodawców ich zatrudniających
ZADANIE 1 oraz ZADANIE 2 BL-I.272.27.2020
Zamawiający,
Pomorski
Urząd
że w/w postępowanie zostało unieważnione.

Wojewódzki

w

Gdańsku

informuje,

uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
uzasadnienie faktyczne unieważnienia postępowania:
Zgodnie z treścią art. 45 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 późn. ze zm.), zamawiający określa kwotę wadium w
wysokości nie większej niż 3% wartości zamówienia. Zamawiający określając kwotę wadium
w wysokości 5000,00 zł, większej niż 3% wartości zamówienia tj. 154912,23 zł, dokonał
naruszenia ww. przepisu prawa.
Ponadto w postępowaniu zachodzi nieścisłości co do określenia opisu w kryteriach wyboru
ofert co do podania kwot w szczególności dotyczących doświadczenia zawodowego dla
osoby w zakresie pełnienia sprawowania funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i
elektroenergetycznych w sposób mogący mieć wpływ na zainteresowanie i możliwości
złożenia ofert przez potencjalnych wykonawców.
W związku z powyższym, zgodnie z przepisami ustawy tylko i wyłącznie przed terminem
składania ofert można dokonać zmiany treści SIWZ, a po tym terminie zgodnie z art. 38 ust. 4
ustawy – Prawo zamówień publicznych czynność takowa jest niedopuszczalna.
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Stwierdzona przez Zamawiającego wada postępowania jest niemożliwa do usunięcia oraz
wskazuje na dokonanie przedmiotowej czynności z naruszeniem przepisów Prawa zamówień
publicznych, które miało lub mogło mieć wpływ na jego wynik.
W tym stanie zachodzi konieczność unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1
pkt 7 ustawy P.z.p. postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.

Zastępca Dyrektora
Biura Logistyki
Michał Jochim
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