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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa sprzętu 

komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu grantowego „Cyfrowa 

Gmina” 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający – Gmina Drawno, działając w oparciu o art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) zawiadamia o 

unieważnieniu postępowania na podstawie art. 255 pkt 6) ustawy Pzp w zw. z art. 58 § 1 

ustawy z dnia z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. 

 

Uzasadnienie 

 

Zamawiający w dniu 04 maja 2022 r. opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie 

Zamówień Publicznych oraz zamieścił dokumenty zamówienia na stronie prowadzonego 

postępowania. Termin składania oraz otwarcia ofert został przez Zamawiającego wyznaczony 

na dzień 18.05.2022 r.  

 

Na obecnym etapie postępowania Zamawiający stwierdził występowanie następującej wady 

postępowania: 

 

Zamawiający w Załączniku nr 1 do SWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – w tabeli 

wskazał następujące nazwy własne, tj.: 

Stacja robocza (zestaw komputerowy) – 13 sztuk Poz. 1 MS Windows 10 PRO  lub MS Windows 

11 PRO. 

Stacja robocza (zestaw komputerowy) – 1 sztuka Poz. 1 MS Windows 10 PRO  lub MS Windows 

11 PRO. 

Stacja robocza (zestaw komputerowy) – 1 sztuka Poz. 1 MS Windows  lub MS Windows 11 

PRO. 

Laptop – 1 sztuka poz. 1 MS Windows 10 PRO  lub MS Windows 11 PRO 

bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych. 

 

Powyższe stanowi naruszenie art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, zgodnie z którym przedmiotu 
zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję, w 
szczególności przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych 
wykonawców lub produktów. Zgodnie z art. 99 ust 5 oraz 6 ustawy Pzp Przedmiot zamówienia 
można opisać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub 
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szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego 
wykonawcę, jeżeli zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia w wystarczająco 
precyzyjny i zrozumiały sposób, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny". 

6. Jeżeli przedmiot zamówienia został opisany w sposób, o którym mowa w ust. 5, zamawiający 
wskazuje w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności. 
Wskazanie na nazwy własne bez dopuszczenia rozwiązań równoważnych to również 

zachwianie zasady uczciwej konkurencji oraz zaburzenie równego traktowania Wykonawców, 

co skutkuje naruszeniem art. 16 pkt 1) ustawy Pzp. 

 
Wskazana powyżej wada jest na tym etapie postępowania nieusuwalna. Zgodnie bowiem z art. 

286 ust. 1 ustawy Pzp w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem 

terminu składania ofert zmienić treść SWZ. W związku z faktem, iż w dniu 18.05.2022 r. 

Zamawiający dokonał otwarcia ofert w postępowaniu, niemożliwe było dokonanie zmiany 

Specyfikacji Warunków Zamówienia w celu usunięcia powyższego błędu przed upływem 

terminu składania ofert.  

 

Wskazana powyżej wada uniemożliwi zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy. 

Zgodnie z art. 58 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - Czynność prawna 

sprzeczna z ustawą albo mająca na celu obejście ustawy (tj. zawarcie umowy z Wykonawcą z 

jednoczesnym naruszeniem ww. artykułów ustawy Pzp) jest nieważna, chyba że właściwy 

przepis przewiduje inny skutek, w szczególności ten, iż na miejsce nieważnych postanowień 

czynności prawnej wchodzą odpowiednie przepisy ustawy.  Krajowa Izba Odwoławcza w 

wyroku  z dnia z dnia 2 sierpnia 2021 r. (KIO 1905/21), przesłankę z art. 255 pkt 6) ustawy 

nakazuje interpretować szeroko cyt. „Wskazana przesłanka literalnie obejmuje szerszy zakres 

sytuacji, przykładowo nie tylko udzielenie zamówienia w niewłaściwym trybie, ale każde 

naruszenie „niewzruszalne”, które mogło mieć znaczenie dla wyboru najkorzystniejszej oferty. 

Zatem natura możliwych okoliczności w ramach tej przesłanki wskazuje na konieczność ich 

odniesienia do istotnych elementów postępowania o udzielenie zamówienia, wpływających na 

przestrzeganie podstawowych zasad udzielania zamówień publicznych, tj. jawności, 

przejrzystości, uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców, związanych z wyborem 

najkorzystniejszej oferty”. 

 

 

W efekcie wystąpiły wszystkie przesłanki uzasadniające unieważnienie postępowania 

na podstawie art. art. 255 pkt 6) ustawy Pzp w zw. z art. 58 § 1 ustawy z dnia z dnia 23 

kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.  

 

Mając na uwadze powyższe, postanowiono jak na wstępie. 

 

 

                                                                                               ………………………………………………………….. 

(podpis kierownika Zamawiającego lub osoby 

upoważnionej) 
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