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Unieważnienie postępowania 

Zamawiający na podstawie art. 92. ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.) informuje o unieważnieniu postępowania 

przetargowego, którego przedmiotem było wykonanie robót budowlanych polegających na 

malowaniu, cyklinowaniu oraz wymianie oświetlenia w pomieszczeniach Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Łodzi. 

Podstawę prawną unieważnienia stanowi art. 93 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy. 

Uzasadnienie: 

W postępowaniu przetargowym wpłynęły dwie oferty niepodlegające odrzuceniu. 

1. P.H.B. „Zambud II" Bartłomiej Biniek 

98-200 Sieradz, 

ul. Oksińskiego 62 

2. Jambud Group 

Sp. z o.o. Sp. k. 

90-031 Łódź, 

ul. Tuwima 95 lok. 23 

Zamawiający dokonał ich oceny, a następnie wybrał ofertę Wykonawcy, który nie podlega 

wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta została oceniona 

najwyżej. 

Wybrany Wykonawca tj. Jambud Group Sp. z o.o. Sp. k. uchylił się od zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego i nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego 

wykonania umowy. 

Zgodnie z dyspozycją art. 24aa ust. 2 jeżeli Wykonawca, którego oferta zastała wybrana jako 

najkorzystniejsza w postępowaniu uchyla się od zawarcia umowy lub nie wnosi wymaganego 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może zbadać ofertę 

Wykonawcy, który złożył drugą w kolejności najwyżej ocenioną ofertę. 



Zamawiający nie mógł dokonać badania pozostałych ofert, gdyż minął termin związania 

ofertą. 

Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz.U. 2017.1579 j.t.) Wykonawca jest związany ofertą do upływu terminu określonego 

w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Związanie ofertą oznacza, że Wykonawca 

złożył oświadczenie woli w postaci oferty i zobowiązany jest w okresie związania zawrzeć 

umowę na warunkach przedstawionych w ofercie. Związanie Wykonawcy złożoną ofertą 

polega na tym, że Zamawiający w okresie związania ofertą może żądać od niego zawarcia 

umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie. 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego upływ terminu związania ofertą 

decyduje o braku istnienia po stronie Wykonawcy obowiązku zawarcia umowy. W związku 

z powyższym Zamawiający nie może w sposób skuteczny dokonać wyboru oferty 

najkorzystniejszej i zakończyć prowadzonego postępowania zawarciem umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

Na gruncie postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z upływem oznaczonego okresu, 

w którym Wykonawca był swoją ofertą związany, oferta wygasa, a jej wybór nie jest możliwy. 

Mając na uwadze powyższe postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 

pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 j.t.), 

gdyż jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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