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Łódź, dnia 21.09.2020 r. 

Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich 
90- 447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 
NIP: 725-21-32-934 
http://zim.lodz.bip-e.pl 

 

ZIM-DZ.2620.25.2020 
 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji 

elektronicznej, którego przedmiotem jest: „Przebudowa i remont obiektu 

sportowego przy ul. Rudzkiej 37 w Łodzi”.  
 

 

Zamawiający, Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, zgodnie z art. 92 ust. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 

1843 ze zm. – dalej Pzp) informuje o unieważnieniu postępowania.  

 

 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp 

 

Uzasadnienie faktyczne: Nieusuwalna wada postępowania powstała w wyniku 

możliwych kilku interpretacji odpowiedzi na Pytanie nr 1 z Zestawu XI, jakiej Zamawiający 

udzielił w dn. 06.08.2020 r. Odpowiedzią tą Zamawiający ustalił ostateczny kształt Opisu 

przedmiotu zamówienia w zakresie zamawianej nawierzchni syntetycznej: 

„Zamawiający dopuszcza w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia zastosowanie 

nawierzchni sportowej, która to nawierzchnia, w tym jej poniższe parametry:  

1. Grubość.  

2. Grubość górnej warstwy użytkowej.  

3. Wytrzymałość na rozciąganie. 

4. Wydłużenie w chwili zerwania.  

5. Redukcja siły w temperaturze 23°C. 

6. Odkształcenie pionowe w temperaturze 23°C. 

7. Współczynnik tarcia TRRL. 

8. Zawartość związków chemicznych w nawierzchni, 

będzie łącznie spełniać poniższe wymagania: 

1) Zaproponowana przez Wykonawcę nawierzchnia sportowa spełniać będzie: 

a) wymagania dokumentu: Nawierzchnie syntetyczne – wymagania techniczne PZLA. 

Zamawiający załącza ten dokument do odpowiedzi: plik pod nazwą 4633-nawierzchnie-syntetyczne-

wymagania-techniczne-pzla-16-04-2019. 

b) wymagania dokumentu: Budowa i przebudowa zewnętrznych obiektów 

lekkoatletycznych – wytyczne Ministerstwa Sportu i Turystyki. Zamawiający załącza ten dokument do 

odpowiedzi: plik pod nazwą Zal._nr_1_2017_wytyczne_LA_MSIT.  

c) wymagania aktualnej normy PN-EN 14877. 

d) wymagania aktualnej normy DIN 18035-6:2014. 

http://zim.lodz.bip-e.pl/
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e) pozostałe wymagania wskazane w udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji 

przetargowej.” 

 

Wykonawcy udzieloną odpowiedź mogli zinterpretować co najmniej na dwa sposoby:  

 

 Pierwszy, oznaczałby interpretację zwrotu  „będzie łącznie spełniać poniższe 

wymagania:” jako ustalenie ostatecznej listy dokumentów (ppkt a-e) opisujących 

właściwości fizyko-chemiczne i użytkowe zamawianej nawierzchni z których każdy 

musi zostać spełniony, przy czym niespełnienie parametrów opisanych choćby w 

jednym z dokumentów skutkowałoby uznaniem, że wykonawca oferuje nawierzchnię 

nie spełniającą wymagań zamawiającego.  

 

 Drugi natomiast, do ustalenia ostatecznej listy dokumentów opisujących właściwości 

fizyko-chemiczne i użytkowe zamawianej nawierzchni odwołuje się również do 

brzmienia ppkt e. Zgodnie z tą możliwością interpretacyjną, zamawiana nawierzchnia 

winna spełniać łącznie wymagania określone w dokumentach o których mowa w ppkt 

a-e, ale w następującym rozumieniu: nawierzchnia musi spełniać wymagania o 

których mowa w dokumentach z ppkt a-d, natomiast wymagania określone w 

dokumentacji przetargowej (ppkt e) tylko w zakresie w jakim nie regulują ich 

dokumenty z ppkt a-d.  

 

Różnica interpretacyjna sprowadza się do konstatacji, czy odpowiedź na Pytanie nr 1 

z Zestawu XI wyłączyła parametry opisane w dokumentacji przetargowej w zakresie w 

którym określone zostały w dokumentach o których mowa w ppkt a-d, czy też nie.   Powyżej 

wskazane okoliczności ujawniają, że brak jest możliwości ustalenia jednoznacznej treści 

SIWZ. Przy tak sporządzonym opisie przedmiotu zamówienia wykonawcy, jaki i zamawiający 

w różny sposób mogą interpretować postanowienia SIWZ. Uprawniona jest zarówno 

interpretacja pierwsza opisana powyżej, jak i drugi sposób rozumienia zawartego opisu. W 

wyroku z dnia 25.02.2020r., KIO 268/20, KIO wyjaśniła: „Brak możliwości dokonania 

jednoznacznej oceny ofert pod kątem spełnienia wymagań SIWZ w zakresie zaoferowanego 

przedmiotu zamówienia i oceny kryterium stanowi wadę w postępowaniu, która uniemożliwia 

zawarcie umowy. Na etapie badania i oceny ofert, nie jest możliwe poprawienie opisu 

przedmiotu zamówienia i kryteriów oceny ofert, a zatem wada jest niemożliwa do usunięcia. 

Jedną z zasad udzielenia zamówienia jest konieczność zapewnienia równości wykonawców, 

która może być zapewniona przez jednoznaczne i przejrzyste, jednakowe dla wszystkich 

postanowienia SIWZ, w tym opis kryterium. Sytuacja, w której wykonawcy mogą zaoferować 

różne zamówienia za różną, nieporównywalną cenę, prowadzi do rozbieżności i braku 

równości wykonawców w postępowaniu.” 

 

W przedmiotowej sprawie opisana możliwość różnego interpretowania treści tej 

odpowiedzi niewątpliwie miała wpływ na krąg wykonawców którzy złożyli lub mogli złożyć 

wnioski o dopuszczanie do udziału w postępowaniu. W związku z faktem, iż po upływie 

terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niemożliwe jest 

dokonywanie wykładni rozszerzającej, a wykładania literalna prowadzi do wniosku, iż krąg 

wykonawców którzy mogliby złożyć wnioski mógł zostać ograniczony, Zamawiający 
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zobowiązany jest przedmiotowe postępowanie unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 

ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z tym przepisem zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienie publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest 

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego.    

 

 

P.O. Z-CY DYREKTORA 

DS. INWESTYCJI LINIOWYCH 

 

/podpis nieczytelny/ 

Iwona Zatorska - Sytyk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamieszczono: 

- strona internetowa Zamawiającego  https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10437,Przebudowa-i-remont-obiektu-sportowego-

przy-ul-Rudzkiej-37-w-Lodzi.html  

 

https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10437,Przebudowa-i-remont-obiektu-sportowego-przy-ul-Rudzkiej-37-w-Lodzi.html
https://zim.lodz.bip-e.pl/zim/zamowienia-publiczne/10437,Przebudowa-i-remont-obiektu-sportowego-przy-ul-Rudzkiej-37-w-Lodzi.html

