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INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW 

UNIEWAŻNIENIE 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 

„Kontynuacja prac w zakresie rozbudowy Cmentarza Prądnik Czerwony w Krakowie” 

Nr sprawy P – 19 / TP / 2022 

 

 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego pn.: „Kontynuacja prac w zakresie rozbudowy Cmentarza Prądnik Czerwony  

w Krakowie”, z przyczyn wskazanych w art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710, dalej ustawa PZP), tj.: postępowanie 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

Uzasadnienie prawne: 

 

Podstawą prawną podjęcia decyzji o unieważnieniu jest art. 255 pkt 6 ustawy PZP, 

zgodnie z którym postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający dokonał opisu zamówienia w sposób sprzeczny z art. 99 ust. 1 ustawy PZP  

w związku z art. 16 pkt 1 ustawy PZP, co stanowi niemożliwą do usunięcia wadę 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

 

Uzasadnienie faktyczne:  

 

Zamawiający zamieścił na swojej stronie internetowej, SWZ z załącznikami.  

W załączniku nr 4c do SWZ – Przedmiar, Zamawiający nie dokonał wyczerpującego opisu 

przedmiotu zamówienia do wykonania. 

Na terenie rozbudowywanego Cmentarza Prądnik Czerwony w Krakowie, znajdują się 

trzy bramy wjazdowe, wymagające remontu. Do remontu w Przedmiarze została ujęta tylko 

jedna brama, zamiast trzech. 

Brama główna nie posiada doprowadzonego zasilania elektrycznego, a na terenie 

rozbudowywanego Cmentarza Prądnik Czerwony w Krakowie nie ma osobnego budynku 

pełniącego zadania Portierni. W związku z tym niezbędna jest funkcja zdalnego otwierania 

niniejszej bramy oraz sprawdzenia, poprzez wideo-domofon, kto zgłasza potrzebę wjazdu na 

teren cmentarza. Czynności te będzie wykonywał pracownik w głównym budynku 

administracyjnym Cmentarza Prądnik Czerwony w Krakowie. W związku z czym niezbędne jest 
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doprowadzenie zasilania elektrycznego do bramy głównej, co nie zostało przewidziane w opisie 

przedmiotu zamówienia.  

W ocenie Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu zaistniała wada niemożliwa 

do usunięcia po jej stwierdzeniu ze względu na stan zaawansowania postępowania o udzielenie 

zamówienia oraz jest to wada rzutująca bezpośrednio na zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Celem postępowania jest zawarcie 

wyłącznie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego i niewątpliwie zawarciu ważnej 

umowy na przeszkodzie stoi nieusuwalna wada proceduralna w postaci braku wyczerpującego 

opisu przedmiotu zamówienia.  

 

W związku z powyższym należy uznać, że zachodzą przesłanki unieważnienia 

postępowania określone w art. 255 pkt. 6 ustawy PZP. 

 

 

 

Dyrektor 

Paweł Sularz 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Strona internetowa Zamawiającego 

2. Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

3. A/a 


