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WSZYSCY WYKONAWCY   
 

 
Dotyczy postępowania nr 1/2021 na Przeprowadzenie szkolenia dla osób 
bezrobotnych z podziałem na części pn: 
Część I - Przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. C wraz z kwalifikacją 

wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą 
przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. C, C+E, C1, C1+E”,  

Część II - Przeprowadzenie szkolenia pn: „Prawo jazdy kat. D wraz z kwalifikacją 
wstępną przyspieszoną lub kwalifikacją wstępną uzupełniającą 
przyspieszoną w zakresie bloku programowego kat. D, D+E, D1, D1+E”. 

 
Zamawiający, Miasto st. Warszawa – Urząd Pracy m. st. Warszawy działając na 

podstawie art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp, unieważnia postępowanie z 
powodu, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
Uzasadnienie  

 
Zgodnie z art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp, Zamawiający 
unieważnia postepowanie w sytuacji gdy  postępowanie obarczone jest niemożliwą do 
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. 

Po otwarciu ofert, w trakcie trwania czynności badania złożonych ofert Zamawiający 
powziął informację, że postępowanie zawiera wadę polegającą na niespójności zapisów 
zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia i Załączniku nr 7 do SWZ Oświadczeniu 
dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania. 

 
Zamawiający w Rozdziale XV Specyfikacji Warunków Zamówienia opisał podstawy 

wykluczenia Wykonawcy z postępowania wskazując, iż „Z postępowania o udzielenie 
zamówienia wyklucza się Wykonawcę w związku z okolicznościami wskazanymi w art. 108 
ust. 1 z zastrzeżeniem art. 110 ust. 2 Pzp”. Natomiast w Załączniku nr 7 do SWZ 
Oświadczeniu dotyczącym przesłanek wykluczenia z postępowania składanym na podstawie 
art. 125 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 
r. poz. 2019 ze zm.) jako podstawę wykluczenia art.108 ust 1 oraz art. 109 ust.1 pkt 4 i 5 
ustawy.   

Tak sporządzone dokumenty, zawierające sprzeczne informacje mogły wprowadzić 
wykonawców w błąd, co do treści składanych wymaganych od Wykonawców dokumentów, 
co mogło spowodować rezygnację ze złożenia oferty. Zapisy te mogły mieć również wpływ 
na ilość złożonych ofert. W postepowaniu złożono tylko jedną ofertę na Część I zamówienia i 
jedną ofertę na Część II zamówienia. Wątpliwości Zamawiającego co do dokumentów SWZ i 
sprzecznych w nich zapisach, stwierdzono po otwarciu ofert  gdzie zmiana SWZ nie była już 
możliwa.  

Stosownie do przepisu art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) zwaną dalej Pzp, 
Zamawiający unieważnia postepowanie w sytuacji gdy  postępowanie obarczone jest 



 
 

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Nadto podkreślić należy, iż zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem przesłanka unieważnienia postępowania opisana w ww. artykule opiera się na 
trzech okolicznościach tj: musi wystąpić naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielenie 
zamówienia (wada postępowania), wada ma skutkować niemożnością zawarcia 
niepodlegającej unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego, wada musi być 
niemożliwa do usunięcia.  

 
Wykonawca, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może 
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp przysługują 
środki ochrony prawnej opisane w Dziale IX ustawy Pzp. 

 

 
 

 
Andrzej Cudak 

 
 
 

Zastępca Dyrektora  
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