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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 

Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
przedmiot zamówienia: opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Budowa hali 
sportowej w miejscowości Przywidz” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 oraz 
art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 
113, poz. 759 ze zm.) zostało unieważnione.   
 

Uzasadnienie 
 

W toku procedury przetargowej, m.in. za sprawą zapytań potencjalnych wykonawców, 
zwrócono Zamawiającemu uwagę na to, że przedmiot zamówienia został opisany w sposób mogący 
utrudniać uczciwą konkurencję. Zamawiający podjął starania wyjaśnienia ww. zarzutu, skutkiem czego 
potwierdziła się możliwość zaistnienia sytuacji utrudniającej uczciwą konkurencję. Źródłem 
potencjalnego utrudnienia jest kwestia osobistych praw autorskich do koncepcji architektonicznej hali, 
która zgodnie z warunkami przetargu miała być podstawą projektu.  
 

Na skutek zapytań do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający ustalił, że 
potencjalni Wykonawcy dostrzegają potrzebę zmian koncepcji, m.in. w zakresie rozwiązań 
przeciwpożarowych. Po konsultacji ze specjalistami ds. pożarnictwa potwierdził się zarzut, że 
wykonanie projektu bez jego modyfikacji uniemożliwi uzyskanie pozwolenia na budowę. 
Jednocześnie, wyłączne prawa autorskie osobiste w zakresie zmian posiada autor koncepcji. Stąd też 
wynika potencjalna nierówność szans uczestników przetargu, uzależniona od zgody autora koncepcji 
na jej zmianę. Podjęte w toku procedury negocjacje z autorem nie doprowadziły do uzyskania 
blankietowej i nieodwołalnej zgody na ingerencję w projekt przez każdego potencjalnego Wykonawcę. 
Z ustaleń Zamawiającego wynika, że ofertę na nadający się do realizacji i zgodny z prawem projekt 
mógłby w niniejszym postępowaniu złożyć tylko wykonawca, który dysponowały zgodą autora 
koncepcji na jej zmianę. Wobec niezagwarantowania takiej zgody, zaistniała sytuacja faworyzowałaby 
jednych wykonawców kosztem innych.  
 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy – Prawo zamówień publicznych, przesłanką unieważnienia 
przetargu jest m.in. sytuacja, w której przyszła umowa w sprawie zamówienia publicznego 
podlegałaby unieważnieniu, w tym na podstawie art. 146 ust. 6 ustawy (por. w szczególności Wyrok 
Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 października 2011 r., KIO/UZP 2134/11; Wyrok Krajowej Izby 
Odwoławczej z dnia 29 września 2011 r. KIO/UZP 2028/11, Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 
24 sierpnia 2011 r., KIO/UZP 1698/11). Zgodnie zaś z art. 146 ust. 6 w zw. z art. 29 ust. 2 sytuacja,  
w której opis przedmiotu zamówienia mógłby utrudniać uczciwą konkurencję jest jedną z przyczyn 
unieważnienia umowy.  
 

Dążąc do zapewnienia równych szans wszystkim potencjalnym wykonawcom, Zamawiający 
zdecydował o potrzebie powtórzenia postępowania w taki sposób, by każdy z wykonawców mógł 
zaoferować projekt na podstawie własnej koncepcji, co do której nie będzie wątpliwości, że jest objęta 
jego prawami autorskimi.  
 
 
 
Otrzymują: 
1. a/a 
2. tablica ogłoszeń UG 
3. strona internetowa Zamawiającego 
4. zainteresowani uczestnicy postępowania 
 
 


