
 

   

 

 

 

Nowe Ostrowy, dnia 09-11-2018 

Zamawiający: 
Gmina Nowe Ostrowy 
Nowe Ostrowy 80 
99-350 Ostrowy 
NIP: 7752406168 
REGON: 611015780 
 
Nazwa postępowania: 
„Dostawa i montaż 37 instalacji kolektorów słonecznych i 50 mikroinstalacji fotowoltaicznych w 
ramach programu „WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ W GMINIE NOWE OSTROWY”.  

 
Znak sprawy: ZP.271.8.2018 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zawiadamia o unieważnieniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego nr ZP.271.8.2018 pn: „Dostawa i montaż 37 instalacji kolektorów słonecznych i 50 
mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach programu „WYKORZYSTANIE ENERGII SŁONECZNEJ W 
GMINIE NOWE OSTROWY”. 
 

UZASADNIENIE 
 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r o zmianie ustawy – Prawo 
zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2016 poz. 1020, 1579 i 1920 z póżń. zm.) 
przepisy ustawy Pzp w zakresie, w jakim przewidują obowiązek komunikacji zamawiającego z 
wykonawcą wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej stosuje się w odniesieniu do 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż 
centralny zamawiający, w przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone 
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy zmienianej w art. 1, od dnia 18 
października 2018 r.  

W ww. postępowaniu Zamawiający przesłał do publikacji ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej w dniu 15.10.2018. Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 18.10.2018 i w tym samym dniu ogłoszenie o 
zamówieniu zostało opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego. Zgodnie z art. 40 ust 1 
ustawy Pzp Zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając 
ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie 
internetowej. Tym samym ww. postępowanie zostało wszczęte w dniu 18.10.2018. 

Zamawiający w postępowaniu nie uwzględnił obowiązku zapewnienia komunikacji 
zamawiającego z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej nie dopuszczając 
możliwości takiej  komunikacji z wykonawcami.  stąd należy uznać, iż postępowanie obarczone jest 
niemożliwą do usunięcia wadą. Przedmiotowa wada postępowania jest nieusuwalnym naruszeniem 
art. 10 ust. 1 ustawy Pzp, która może mieć wpływ na wynik postępowania i jako taka może być 



 

   

 

podstawą unieważnienia umowy o zamówienie zawartej z wykonawcą wyłonionym w efekcie 
postępowania obarczonego przedmiotową wadą na podstawie art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. 

Zgodnie z dyspozycją 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”. 

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż w tych okolicznościach zachodzi przesłanka 
unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej. 

 
 

Wójt Gminy Nowe Ostrowy 
/-/ Zdzisław Kostrzewa 

 
 


