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L.dz.KŚZPI/ 2448 /2022                                                          

                                                                               WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ                  

W POSTĘPOWANIU                                                        

Dotyczy:   postępowania prowadzonego w trybie podstawowym o wartości zamówienia 

nie przekraczającej progów unijnych na : „Zamknięcie i rekultywacja 

kwatery A na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne              

i obojętne na terenie RZGOK w Woli Pawłowskiej”. Znak sprawy: 

TP/RB/4/2022 

     

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA  

                   Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie ul. Gostkowska 

83, działając w oparciu o art. 256 ustawy PZP z 11 września 2019 r. ( Dz.  U.  z  2022  r.,  poz.  

1710  ze  zm.) zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia, 

prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na Zamknięcie i rekultywacja 

kwatery A na terenie Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na 

terenie RZGOK w Woli Pawłowskiej  

Uzasadnienie prawne: 

Działając na podstawie artykułu 256 Zamawiający może unieważnić postępowanie 

o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert, 

jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest 

nieuzasadnione. 

Uzasadnienie faktyczne: 

W trakcie trwającej procedury przetargowej Zamawiający pozyskał informacje (również        

w formie zapytań od Wykonawców) dotyczące zaistnienia rozbieżności w dokumentach 

zamówienia.  

W związku ze skalą niezgodności, próba skorygowania dokumentacji postępowania w postaci 

zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia wiązałaby się z istotną zmianą charakteru 

zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonymi warunkami, a w szczególności ze 

zmianą zakresu prac do wykonania.  
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Zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy Pzp w przypadku gdy zmiany treści SWZ prowadziłyby do 

istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w 

szczególności prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia, Zamawiający 

unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 tj. Unieważnienie postępowania z powodu 

braku zasadności jego dalszego postępowania. Zamawiający może unieważnić postępowanie 

o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu składania ofert, jeżeli 

wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest 

nieuzasadnione. 
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