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Informacja o uniewainieniu

postqpowania

o zam6wienie publiczne

prowadzonego

w trybie

przetargu
nieograniczonego nai ,,Remont torasOw w budynku Biolostockiego Oirodkq Kultury przy
ul. Warszawskiej 19 w Bialymstoku oroz remont muru oporowego w budynku
Biolostockiego Oirodka Kultury przy ul. Warszawskiej 79 w Biolymstoku".
Zamawiajqcy dzialajqc na podstawie art.93 ust.3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz.U.

z2OI8r.,poz.1986

ze zm) zwanej dalej

"pzp", zawiadamia,

i2

przedmiotowe postqpowanie zostalo uniewa2nione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) pzp, poniewa2

obarczone

jest

niemo2liwq

do usuniqcia wadq, uniemo2liwiajqcq

zawarcie niepodlegajqcej

uniewa2nieniu umowy w sprawie zam6wienia publicznego.
Zgodnie z przepisami ustawy pzp, informacje zawarte

w tym przede

w treSci ogfoszenia o zam6wieniu,

wszystkim informacje dotyczqce kryteri6w oceny ofert nie mogq r62nii siq od

analogicznych wymagaf sformufowanych

w treSci specyfikacji istotnych warunk6w zam6wienia.

Na konieczno5i sp6jno5ci obydwu dokument6w wskazuje m.in. tre6i art. 36 oraz przepis6w art. 41

ustawy pzp.. Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 13) pzp obligatoryjnym elementem SIWZ jest m.in. opis
kryteri6w, kt6rymi zamawiajqcy bqdzie siq kierowal przy wyborze oferty, wrazz podaniem wag tych

kryteri6w

i

sposobu oceny ofert. Natomiast z treSci art.

41 pkt 9) pzp. wynika, i2 w

przetargu

nieograniczonym ogfoszenie musi zawierai m.in. kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

W wyroku z dnia 8 lipca 2Ot3 r. (KlO tst2/13) lzba stwierdzifa zaistnienie przesfanek do
uniewa2nienia postqpowania

na skutek rozbie2noSci pomiqdzy tre5ciq ogloszenia a

SIWZ:

,,W ogloszeniu o zam6wieniu iSIWZ muszq znale2( siq finalne takie same dane dotyczqce kryteri6w

oceny ofert

i ich

znaczenia - zamawiajqcy, kt6ry odkryf, 2e w jego procedurze wystqpita opisywana

ro2nica miqdzy tre6ciq ogloszenia

o zam6wieniu i specyfikacji mo2e (jest obowiqzany) na ka2dym

etapie procedury, do czasu zawarcia umowy, uniewaznii postqpowanie, zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7

p.z.p." Do zasad oceny relacji ogloszenia

2

czerwca 2OIO r. (sygn. KIO/UZP

i

SIWZ, lzba odniosla siq

r6wnie2 w wyroku z

939/t}l, gdzie slusznie podkreSlono,

dnia

i2: ,,ustawa nie pozwala na

przyjqcie prymatu zapis6w SIWZ nad tre6ciq ogloszenia. Sq to dokumenty, kt6re powinny byi ze sobq

sp6jne".

Majqc na uwadze powy2sze oraz zawiadomienie Wykonawcy zfo2one po otwarciu ofert,

i2

dokumentacja przetargowa obarczona jest wadq, tj. w ogloszeniu i SIWZ wystqpujq rozbie2ne dane
okre6lajqce wagi kryteri6w oceny ofert, Zamawiajqcy przedmiotowe postepowanie uniewa2nil.

