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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Zamawiający, działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7
w związku z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm., zwanej dalej ustawą PZP) informuje o unieważnieniu postępowania
nr 11/20/US/P11, którego przedmiotem jest usługa organizacji konferencji dot. inicjatywy Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju pn. Wielkie Wyzwanie: Energia.
Uzasadnienie prawne:
Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp w związku
z art. 146 ust. 6 oraz art. 32 ust. 1ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia
wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Uzasadnienie faktyczne:
Niniejsze postępowanie Zamawiający wszczął na podstawie art. 138o w związku z art. 6a ustawy Pzp.
W opinii Urzędu PZP „na gruncie zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi nie znajdzie
natomiast zastosowania art. 6a ustawy Pzp. Do przepisu tego będącego lex specialis względem ogólnych
zasad łącznego szacowania wartości zamówień, o jakich mowa w art. 32 ust. 4 ustawy Pzp, nie odwołują
się przepisy Rozdziału 6. Zastosowanie muszą zatem znaleźć klasyczne reguły wykładni przepisów
prawa mówiące, że przepisy lex specialis stosuje się tylko w takim zakresie jakim zostały wprowadzone
i nie dokonuje się rozszerzającej interpretacji ich stosowania, jeśli nie zostało to wprost przewidziane
w ustawie”. Zamawiający unieważnia niniejsze postępowanie, które obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego”.
Stosownie do art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Zamawiający jest zobligowany unieważnić postępowania
w sytuacji, gdy:
1)

jest ono obarczone wadą,

2)

wada jest niemożliwa do usunięcia,

3)

wada ma uniemożliwiać zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą Krajowej Izby Odwoławczej, takie wady zostały wymienione
w art. 146 ust. 1 ustawy Pzp, jednak nie wyczerpują one wszystkich wadliwości postępowania jakich
może dopuścić się Zamawiający, a które powinny skutkować unieważnieniem postępowania.
W orzecznictwie wskazuje się na to, że również okoliczności uprawniające Prezesa Urzędu Zamówień
Publicznych do wystąpienia do sądu powszechnego o unieważnienie umowy stanowią przesłankę dla

samodzielnego dokonania przez Zamawiającego unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust.
1 pkt 7 ustawy Pzp. Oznacza to, że dodatkową przesłanką, jaką należy brać pod uwagę przy
dokonywaniu oceny dopuszczalności unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt
7 ustawy Pzp jest wymóg, aby wada była wynikiem naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy,
które miało lub mogło mieć istotny wpływ na wynik postępowania a Wykonawcy nie mogą ponosić
negatywnych konsekwencji niewłaściwych działań Zamawiającego (co wyraźnie podkreśla się
w orzecznictwie oraz doktrynie prawa zamówień publicznych).
W ocenie Zamawiającego postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie
umowy niepodlegającej unieważnieniu (art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp). Wprawdzie zawarta w wyniku
rozstrzygnięcia przedmiotowego postępowania umowa nie byłaby dotknięta sankcją nieważności na
mocy art. 146 ust. 1 Ustawy, gdyż wprost nie zachodzi żadna z przesłanek wymienionych w pkt 1) – 7)
przywołanego ustępu, jednakże stanowi poważne naruszenie ustawy w materii fundamentalnych zasad
udzielania zamówień publicznych, jak również wyczerpuje znamiona „czynności dokonanej
z naruszeniem przepisów Ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania” i jako
takie stanowiłoby dla Prezesa UZP podstawę do wystąpienia w trybie art. 146 ust. 6 Ustawy, do sądu
o unieważnienie umowy.
Stan faktyczny wyczerpuje przesłanki zawarte w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp i Zamawiający jest
zobowiązany do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że niezwłocznie podejmie kroki w celu wszczęcia nowego
postępowania.
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