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Łódź, dnia 13.01.2017 r. 
 

 
 
 
 
ZIM-DZ.3322.1.2017 

 
WYKONAWCY 
 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na: „Rewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi w ramach Pro jektu nr 3  
w zakresie ul. J.Tuwima na odc. od ul. J.Kili ńskiego do ul. Targowej  
wraz z budynkami przy ul. J.Tuwima nr 33-35,46,52”  

 
 
Zamawiający – Zarząd Inwestycji Miejskich informuje, że unieważnił powyższe 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7)  
w związku z art. 146 ust 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.),  zwanej dalej ustawą Pzp. 

 
Uzasadnienie prawne 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy Pzp  Zamawiający unieważnia postępowanie  
o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2) umowa podlega unieważnieniu, jeżeli 
zamawiający nie zamieścił ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych 
albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej. 
 

Uzasadnienie faktyczne 
Zamawiający w dniu 09.01.2017 r. przekazał ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji 
Unii Europejskiej, korzystając ze standardowych formularzy na portalu eNotices (narzędzie 
online umożliwiające przygotowywanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych i publikowanie 
ich w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej). W dniu 13.01.2017 r. 
Zamawiający powziął informację, że ogłoszenie zostało sporządzone wg dyrektywy 
2004/18/WE. Zgodnie z nowelizacją ustawy Pzp z lipca 2016 r., Zamawiający przygotowuje 
ogłoszenia zgodnie z wzorami standardowych formularzy, określonymi w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji (UE) 2015/1986 z dnia 11 listopada 2015 r. ustanawiającym 
standardowe formularze do publikacji ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych  
i uchylającym rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 842/2011 (Dz. Urz. UE L 296  
z 12.11.2015, str. 1), jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie ust. 8. 
Ponadto ogłoszenia przekazuje się Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zgodnie z formatem 
i procedurami elektronicznego przesyłania ogłoszeń wskazanymi na stronie internetowej,  
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o której mowa w ust. 3 załącznika VIII do dyrektywy 2014/24/UE i ust. 3 załącznika IX  
do dyrektywy 2014/25/UE. Niezbędna była zatem po nowelizacji ustawy Pzp, zmiana  
w ustawieniach domyślnych użytkownika, polegająca na wybraniu dyrektyw z 2014 roku,  
do stosowania których zobowiązany jest podmiot zamawiający. Zamawiający uzyskał 
informację w Serwisie pomocy SIMAP, iż nie jest możliwa zmiana ogłoszenia  
z zastosowaniem poprawnego formularza. Występuje zatem wada postępowania, której nie 
można usunąć. W związku z powyższym, nawet gdyby Zamawiający wprowadził 
sprostowanie ogłoszenia doszłoby do naruszenia przepisu art. 11 ust 7 i 7a ustawy Pzp. 
Przekazanie ogłoszenia w nieprawidłowym formacie należy traktować równoznacznie  
z brakiem przekazania ogłoszenia. Tym samym w przypadku zawarcia umowy w niniejszym 
postępowaniu,  ta podlegałaby unieważnieniu na podstawie art. 146 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp 
bowiem zamawiający nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii 
Europejskiej w prawidłowej formie zgodnie z wzorem standardowych formularzu w oparciu  
o obowiązującą dyrektywę 2014/24/UE.  
 

Biorąc pod uwagę, że Zamawiający chce dołożyć należytej staranności i zgodności  
z obowiązującymi procedurami, niezbędne jest unieważnienie postępowania i ogłoszenie 
nowego z zastosowaniem prawidłowych formularzy.  
 
 
 
Powyższe unieważnienie postępowania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej 
http://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne 
 
 
 

 
DYREKTOR 

ZARZĄDU INWESTYCJI MIEJSKICH 
Grzegorz Nita 
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Spraw ę prowadzi:  
Marta Jędrzejczyk-Suchecka 
Główny Specjalista w  Wydziale Zamówień Publicznych 
tel. 42/ 638-58-37 
 
 

 
 
 
 

 


