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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 

Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zmianami, dalej: „ustawa Pzp”) 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 Pzp, na „Modernizację instalacji oświetlenia sportowego hali ARENA 
Toruń przy ul. Bema 73-89 w Toruniu – etap I”. 
 
Uzasadnienie faktyczne 
 
Przedmiotowe postępowanie zostało zamieszczone na stronie BIP Zamawiającego w dniu 2 
czerwca 2020 r. Niestety, w związku z problemami technicznymi nie udało się zamieścić 
ogłoszenia o zamówieniu na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych. W związku z tym 
Zamawiający uznał, że postępowanie o udzielenie zamówienia nie zostało wszczęte w sposób 
prawidłowy, zgodny z przepisami ustawy Pzp, ponieważ Zamawiający nie zamieścił ogłoszenia 
o zamówieniu. W związku z tym postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego.  
 
Uzasadnienie prawne 
 
Na podstawie 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. Zgodnie z art. 40 ust. 2 ustawy 
Pzp, jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie 
Zamówień Publicznych. 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.  
 

Z poważaniem 
Zastępca Prezesa Zarządu Spółki 
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