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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn.: „Modernizacja Sali konferencyjnej nr 346 w Ministerstwie Klimatu”

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający, Ministerstwo Klimatu, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 
29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, 
że przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione, 
gdyż postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE

Zamawiający – ówczesne Ministerstwo Klimatu, wyznaczył termin składania ofert w przedmiotowym 

postępowaniu na 24 września 2020r. Do upływu tego terminu została złożona jedna oferta, przez 

Przedsiębiorstwo Budowlane „ELBIS” Sp. z o.o., ul. Gen. St. Maczka 62, 05-082 Stare Babice. Cena 

złożonej oferty wynosiła 123 081,72 zł i znacznie przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na realizację zamówienia (95 000 zł).

Biorąc jednak pod uwagę możliwość pozyskania dodatkowych środków w ramach umowy 

z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska (NFOŚiGW), Zamawiający 30 września 2020 r. złożył 

wniosek o ich wypłatę oraz podjął decyzję o kontynuowaniu postępowania dokonując 1 października 

2020 r.  wyboru oferty ww. Wykonawcy, jako najkorzystniejszej w postępowaniu.

W związku z wystąpieniem o zwiększenie środków na realizację umowy oraz zmianami 

organizacyjnymi wynikającymi z przekształcenia Ministerstwa Klimatu (6 października 2020 r. 

utworzone Ministerstwo Klimatu i Środowiska – obecny Zamawiający) konieczne było zawarcie aneksu 

do umowy z NFOŚiGW. Został on podpisany 4 listopada 2020 r. 

Na podstawie ww. aneksu Zamawiający kontynuował procedurę pozyskania środków na realizację 

zamówienia, w wysokości ceny wybranej oferty.
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Informację o przyznaniu ww. środków Zamawiający otrzymał 13 listopada 2020 r., przy czym nie było 
to równoznaczne z ich zabezpieczeniem, gdyż wymagana była jeszcze zgoda Ministerstwa Finansów 
na ich uruchomienie. 

Wskazany powyżej termin i konieczność uzyskania kolejnych akceptacji nie pozwalał już na zawarcie 
umowy, zgodnie z postanowieniami określonymi w postępowaniu.

Zgodnie z § 2 umowy, która stanowiła załącznik nr 1 do SIWZ, Wykonawca zobowiązany 
był zrealizować zamówienie do 20 listopada 2020 r. Biorąc pod uwagę, że umowa mogła 
być zawarta dopiero po zabezpieczeniu środków, wyznaczony Wykonawcy termin nie pozwalał 
na zrealizowanie przedmiotu określonego w SIWZ. 

Należy więc uznać, że zawarcie umowy z wskazaniem terminu wykonania robót na 20 listopada 
2020 r. byłaby umową o świadczenie niemożliwe, w rozumieniu art. 387 Kodeksu cywilnego, czyli 
umową nieważną.

Zamawiający nie przewidział istotnych zmian postanowień umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 
ustawy Pzp, jak również nie wystąpiły inne okoliczności wymienione w art. 144 ust. 1, pozwalające 
na przesunięcie terminu realizacji robót. 

Dokonanie takich zmian stanowiłoby umyślne naruszenia dyscypliny finansów publicznych, w świetle 
art. 17 ust. 6 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych, który stanowi, że „naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest zmiana umowy 
w sprawie zamówienia publicznego z naruszeniem przepisów o zamówieniach publicznych.”

Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.

Z poważaniem

Aleksandra Plucińska
Dyrektor
Biuro Dyrektora Generalnego
/ – podpisany cyfrowo/
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