
  

  

 
Znak: AG-I.272.1.22.2017                                                                     Kielce, dnia 10 listopada 2017r. 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
pn.: „Wykonanie wiaty jako obiektu małej architektury” 

 
1. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO. 

Skarb Państwa - Świętokrzyski Urząd Wojewódzki w Kielcach 
al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce. 
 

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29.01.2004r. 
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 1579.), zwanej dalej „ustawą”. 
 

3. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie w systemie zaprojektuj i wybuduj dokumentacji projektowej i wykonanie 
na jej podstawie inwestycji pn.: „Wykonanie wiaty jako obiektu małej architektury” dla Świętokrzyskiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc 3. Planowane przedsięwzięcie to budowa wiaty rowerowej, 
jako obiektu małej architektury. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w Programie funkcjonalno-
użytkowym - Załączniku nr 1 do SIWZ. Uzupełnieniem opisu przedmiotu zamówienia jest Rysunek poglądowy – 
zwymiarowany obszar usytuowania wiaty - Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Rysunek poglądowy – zaznaczony  
na mapie zasadniczej obszar gdzie ma być usytuowana wiata – Załącznik nr 3 do SIWZ. Przedmiot zamówienia 
obejmuje wykonanie projektu oraz wiaty rowerowej, wraz z montażem stojaków rowerowych - Rysunek poglądowy 
- stojak rowerowy wraz z wymiarami - Załącznik nr 4 do SIWZ. Jednocześnie Zamawiający wymaga aby konstrukcja 
wiaty nawiązywała wizualnie do elewacji budynku Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego o wyglądzie i kształcie 
„żyletek” – Zdjęcie elewacji budynku - Załącznik nr 5 do SIWZ. 

4. UZASADNIENIE UNIEWAŻNIENIA: 
 
UZASADNIENIE PRAWNE 
Art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. 
poz. 1579).  

 
UZASADNIENIE FAKTYCZNE 
Zgodnie z treścią  art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, 
jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

W trakcie badania i oceny ofert stwierdzono, że w wyniku zaistniałych okoliczności, termin wykonania 
zamówienia jest nierealny do realizacji w 2017r. 
Z uwagi na fakt, że w przedmiotowym postepowaniu upłynął już termin składania ofert, należy uznać,  
że modyfikacja SIWZ, wobec jednoznacznego brzmienia przepisu art. 38 ust. 4 jest niemożliwa. Jednocześnie, nie 
występuje inna jakakolwiek możliwość usunięcia przedmiotowej wady postepowania, dlatego też należy uznać,  
że w niniejszym postepowaniu występują okoliczności, które uzasadniają stwierdzenie, że obarczone jest ono 
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 
 


