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Strona internetowa prowadzonego    
                                postępowania 
 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego „Poprawa warunków obsługi  
i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina 
Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5”. 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Na podstawie art. 260 ustawy 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania 
prowadzonego w trybie art. 275 pkt. 1 ustawy Pzp pn.: „Poprawa warunków obsługi  
i rozwoju terenów inwestycyjnych wydobycia i przeróbki granitu w Granicznej (Gmina 
Strzegom) poprzez skomunikowanie z DK 5”. 

 
Uzasadnienie prawne:  

Na podstawie art. 255 ust. 5 i 6 ustawy 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego oraz wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym , czego nie można 

było wcześniej przewidzieć.  

 
 
Uzasadnienie faktyczne:  
W związku z prowadzoną formułą postępowania w trybie zaprojektuj i wybuduj w świetle 
zadanych pytań nie ma możliwości prawidłowego oszacowania przedmiotu zamówienia bez 
uzyskania  warunków przyłączeniowych, opinii , odstępstw w zakresie kolizji z sieciami oraz 
przejścia przez teren PKP. Brak konkretnych informacji powoduje dowolności wyceny przez 
Wykonawców, a tym samym nieporównywalność ofert i problemy na etapie wykonawstwa.     
W związku z powyższym prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym.  
W związku z wadami dokumentacji postępowania nie ma obecnie możliwości wyłonienia 
wykonawcy z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji i zawarcia niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

http://www.strzegom.pl/


Zamawiający o wszczęciu ponownego postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia poinformuje Państwa osobnym 
pismem. 
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