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- Wszyscy Wykonawcy  uczestniczący 
                 w postępowaniu –  

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego nr INS/TG – 4/2021 na dostawę 

nowego wozu asenizacyjnego na potrzeby Sieć Badawcza 

Łukasiewicz –Instytutu Nowych Syntez Chemicznych – 

Gospodarstwo Doświadczalne Goczałków 

 

Działając na postawie art. 255 pkt 7) w związku z art. 260 ust. 1 pkt 1) i 2)   

oraz art. 263 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. 

(Dz. U. z 2019r. poz. 2019) Sieć Badawcza Łukasiewicz -Instytut Nowych 

Syntez Chemicznych informuje o:  unieważnieniu postępowania  

z powodu uchylenia się wykonawcy, którego oferta została wybrana 

jako najkorzystniejsza, od podpisania umowy 

 

 

W dniu 06.05.2021r. Zamawiający – Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut 

Nowych Syntez Chemicznych – przesłał Wykonawcy SPECIAL TRUCKS Marek 

Szmulakowski z siedzibą w Brzegu, ul. Starobrzeska 34K informację o wynikach 

przedmiotowego postępowania, w którym poinformował o wyborze Jego oferty 

jako najkorzystniejszej  i zaprosił do podpisania umowy. Wykonawca, w e-mailu z 

dnia 13.05.2021r. wniósł uwagi do treści wzoru umowy, który stanowił Załącznik 

nr 5 do Specyfikacji Warunków Zamówienia i zawnioskował o podpisanie aneksu, 

w którym będą uwzględnione proponowane przez Wykonawcę zmiany. Należy w 

tym miejscu zaznaczyć, że składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu w 

podpisanym formularzu ofertowym w pkt. 7. Wykonawca oświadczył, że: 

„załączony do Specyfikacji Warunków Zamówienia wzór umowy (załącznik nr 5) 

został przeze mnie zaakceptowany i zobowiązuję się – w przypadku wyboru naszej 

oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach  w miejscu i terminie 

wyznaczonym przez Zamawiającego...” Zamawiający pismem INS/NP – 

2102/2021 z dnia 14.05.2021r. wyznaczył Wykonawcy ostateczny termin 

podpisania umowy do dnia 19 maja 2021r. W odpowiedzi na w/w pismo 

Wykonawca pismem z dnia 18.05.2021r. poinformował Zamawiającego o 

odstąpieniu od przetargu i podpisania umowy w przypadku nie uwzględnienia 

proponowanych zmian w umowie. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nie jest 

dopuszczalne negocjowanie treści umowy z wykonawcą, ponieważ ogłoszona 

przez Zamawiającego procedura nie przewidywała przeprowadzenia jakichkolwiek 

negocjacji. Ponadto, co do zasady, treść wzoru umowy, można zmienić przed 

otwarciem ofert w wyniku np. złożonych wniosków o wyjaśnienie treści SWZ, do 
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czego Wykonawca miał prawo, na podstawie pkt 1.7. SWZ do dnia 20.04.2021r. 

Należy podkreślić, że Wykonawca po ogłoszeniu postępowania, nie składał 

żadnych wniosków w zakresie zmiany treści wzoru umowy, ani nie kwestionował 

również treści tych zapisów poprzez wykorzystanie środków ochrony prawnej. W 

związku z powyższym, z upływem terminów ustawowych utracił możliwość 

skutecznego domagania się zmian w treści wzoru umowy. Ponadto domaganie się 

zmiany treści umowy w tych okolicznościach stanowiłoby naruszenie art. 454 ust. 

2 pkt 1 ustawy pzp i powodowałoby konieczność unieważnienia postępowania. 

Z uwagi na fakt, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta, 

Zamawiający nie może dokonać ponownego badania i oceny ofert spośród 

pozostałych ofert na podstawie art. 263 pzp i postępowanie należy unieważnić. 

 

W związku z powyższym działając na postawie art. 260 ust. 1 pkt 1) i 2)  

ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019r. (Dz. U. z 

2019r. poz. 2019) Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Nowych Syntez 

Chemicznych zawiadamia, że postępowanie zostało unieważnione na 

podstawie art. 255 pkt 7) Prawa zamówień publicznych (Dz. U. z 2019, 

poz. 2019) – zgodnie z którym, Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia publicznego, jeżeli wykonawca uchylił się od podpisania 

umowy w sprawie zamówienia publicznego, a w postępowaniu brak jest innych 

ofert, które mogłyby podlegać ocenie. 

Pouczenie o środkach ochrony prawnej 

Na powyższą czynność służą środki ochrony prawnej określone w dziale IX 

ustawy prawo zamówień publicznych. 
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