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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW  
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na: „Budowa modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem do planowania 
modernizacji oraz prezentacji i edycji danych przestrzennych” nr sprawy: KIWK/PN/03/I/2021/POIŚ/ 
WNIOSEK_IV/ZAD.62_MODEL HYDRAULICZNY 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 w związku z art. 255 pkt.5) ustawy z dnia 11 września 
2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. z późn. zm. Dz.U. z 2021, poz. 1129), 
zwanej dalej uPzp, Zamawiający zawiadamia, że unieważnił postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „Budowa modelu hydraulicznego sieci 
kanalizacyjnej wraz z narzędziem do planowania modernizacji oraz prezentacji i edycji 
danych przestrzennych” nr sprawy: KIWK/PN/03/I/2021/POIŚ/ WNIOSEK_IV/ZAD.62_MODEL 
HYDRAULICZNY. 
 
Uzasadnienie prawne:  
 
Art. 255 pkt. 5) uPzp 
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła istotna 
zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć”. 
 
Uzasadnienie faktyczne:  
 

Zamawiający jest podmiotem prowadzącym działalność w zakresie budowy oraz 
modernizacji sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków na terenie Miasta Katowice. 
Wytworzony majątek docelowo jest przekazywany w dzierżawę i eksploatację Katowickim 
Wodociągom S.A. – spółce, która na mocy Decyzji Prezydenta Miasta Katowice prowadzi 
działalność polegającą na zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków na obszarze miasta Katowice.  
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Również przedmiot zamówienia miał zostać przekazany do dzierżawy i używania Katowickim 
Wodociągom S.A. wraz z pozostałymi zadaniami składającymi się na Projekt 
„Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – Etap III”.   

Na cały Projekt Zamawiający uzyskał dofinansowanie ze środków pochodzących z Unii 
Europejskiej z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko, w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach, 
oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.  

Zamawiający w odpowiedzi na ogłoszony konkurs nr POIiŚ.2.3/2/2016 złożył do Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie wniosek  
o dofinasowanie. 

Zgłoszony przez Zamawiającego wniosek uwzględniał m.in. realizację zadania dotyczącego 
modelu hydraulicznego i monitoringu sieci kanalizacyjnych. Zakres rzeczowy Projektu 
opisany we wniosku o dofinansowanie złożony przez Zamawiającego został przyjęty przez 
Radę Miasta Katowice Uchwałą nr XXVI/521/16 z dnia 25.05.2016 r. wraz z akceptacją 
kalkulacji taryfy uśrednionej z tytułu zbiorowego odprowadzenia ścieków. Przyjęte założenia 
do kalkulacji taryfy zakładały, że całość wytworzonego majątku zostanie docelowo 
przekazana Katowickim Wodociągom S.A. do eksploatacji w ramach umowy dzierżawy 
pomiędzy Spółkami.  

Zatem docelowym użytkownikiem i eksploatatorem zakupionego w ramach Projektu modelu 
hydraulicznego i monitoringu sieci kanalizacyjnej są Katowickie Wodociągi S.A.  

Zamawiający w wyniku pozytywnego rozpatrzenia przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą Warszawie wniosku o dofinansowanie uzyskał 
środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej m.in. na realizację zadania dotyczącego 
budowy modelu hydraulicznego i monitoringu sieci kanalizacyjnej, zgodnie z zawartą w dniu 
30.03.2017 r. Umową nr POIS.02.03.00-00-0182/16-00.  

Wobec powyższego oraz celem realizacji przedmiotowego zadania spółki, tj. Zamawiający  
i Katowickie Wodociągi S.A. kontynuowały współpracę w zakresie podjęcia wszelkich 
ustaleń/uzgodnień niezbędnych do przygotowania materiałów/dokumentów, koniecznych 
do wyboru Wykonawcy realizacji zadania, a w następstwie jego wykonania.  

W roku 2018 Spółki rozpoczęły współpracę w celu sporządzenia dokumentacji technicznej 
dla powyższego zadania (pismo KIWK/ZT/AF/1402/04/2018 z dn. 05.04.2018 r. oraz 
PP/2207/2018/ZPS/LPN z dn. 12.04.2018 r.). W toku prac zdecydowano o podziale zadania 
na dwie części obejmujące odrębnie wykonanie systemu monitoringu oraz modelu, 
co pozwoliło na przyspieszenie realizacji zadania oraz wcześniejsze rozpoczęcie 
gromadzenia danych pomiarowych niezbędnych do budowy modelu hydraulicznego. 
Współpracę stron oraz przeznaczenie modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz 
z narzędziem do planowania modernizacji oraz prezentacji i edycji danych przestrzennych 
potwierdza również dokumentacja Postępowania, w tym w szczególności z treści wzoru 
umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SWZ, w którym Katowickie Wodociągi S.A. zostały 
wskazane jako użytkownik modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej.  

W wyniku podjęcia w/w czynności oraz zrealizowania w 2021 r. pierwszej części zadania, 
dotyczącej budowy monitoringu sieci kanalizacyjnej,  Zamawiający w dniu 28.09.2021 r. 
przekazując ogłoszenie o zamówieniu Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej wszczął 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Budowa 
modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej wraz z narzędziem do planowania modernizacji 
oraz prezentacji i edycji danych przestrzennych” (ogłoszenie nr 2021/S 191-498187 z dnia 
1.10.2021 r.). Zamawiający wyznaczył termin składania ofert do dnia 06.12.2021 r. do godz. 
9:00. Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęła 1 oferta.  
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W toku badania oferty operator sieci kanalizacyjnej, tj. Spółka Katowickie Wodociągi S.A. 
poinformowała Zamawiającego w dniu 01.03.2022 r. pismem nr PP/498/2022/SDS/KW  
o odmowie przyjęcia w dzierżawę, a tym samym użytkowania i eksploatacji, modelu 
hydraulicznego sieci kanalizacyjnej. Nadto, pismem z dnia 03.03.2022 r.  
nr PP/1475/2022/SDS/KW Spółka Katowickie Wodociągi S.A. wskazała, że:  

„(...) jest podmiotem powołanym przez Miasto Katowice do wykonywania zadań własnych 
gminy w zakresie zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków, które są jej głównym celem 
działalności. Działalność Spółki nie jest bezpośrednio ukierunkowana na osiąganie zysku 
z podstawowej działalności. Spółka działa bezpośrednio na rzecz mieszkańców. 

W dotychczasowej wieloletniej współpracy pomiędzy naszymi Spółkami, Katowickie 
Wodociągi S.A. były i są dzierżawcą i użytkownikiem infrastruktury kanalizacyjnej 
budowanej przez Katowickie Inwestycje S.A., która ma kluczowe znaczenie dla prowadzonej 
przez nas działalności na rzecz mieszkańców Miasta Katowice w zakresie zaopatrzenia 
w wodę i odprowadzania ścieków. Model hydrauliczny sieci kanalizacyjnej, którego dotyczy 
replikowana korespondencja, nie jest niezbędny dla realizacji wyżej wskazanych zadań 
Spółki. Przejęcie modelu hydraulicznego w dzierżawę przez naszą Spółkę powodowałoby 
poważne obciążenie finansowe, co w daleko idącej konsekwencji przełożyłoby się na wzrost 
taryfy za odbiór ścieków, do zapłaty której zobowiązani byliby mieszkańcy Miasta.  

Na chwilę obecną zaś Spółka nie dysponuje odpowiednim i wystarczającym zespołem osób 
dedykowanych do bieżącej eksploatacji takiego modelu hydraulicznego. Zatem przyjęcie 
do obsługi i bieżącego użytkowania przedmiotowego modelu hydraulicznego niewątpliwie 
wiązałoby się z potrzebą znacznego rozszerzenia profesjonalnego zespołu kadrowego 
kompetentnego do eksploatowania tego narzędzia. Powyższe wraz z kosztem dzierżawy 
takiego systemu skutkowałoby ponoszeniem znacznych kosztów w wieloletniej perspektywie 
czasowej, co ewidentnie przenosiłoby się na sytuację finansową Spółki.  

Biorąc pod uwagę obecną sytuację w kraju i na świecie, związaną zarówno z trwającym 
od dwóch lat stanem epidemii, postępującą dynamicznie inflacją, znaczącym wzrostem 
kosztów energii elektrycznej i gazu, a także zaistniałym w ostatnich dniach stanem wojny 
na Ukrainie, który z całą stanowczością wpłynie na narastanie kryzysu finansowo- 
gospodarczego, Spółka nie może w obecnym czasie przyjąć na siebie tak znacznego 
obciążenia finansowego. W przeciwnym razie przełożyłoby się to na konieczność znaczącego 
wzrostu taryfy za odbiór ścieków, która jest podstawową częścią składową opłaty 
za dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków regulowanej przez mieszkańców miasta. 
Wobec trwającej pandemii, mającej wpływ na sytuację gospodarczą w kraju, sytuacja 
w wielu gospodarstwach domowych uległa znacznemu pogorszeniu finansowemu. W tych 
okolicznościach dodatkowe obciążenie z tytułu wzrostu taryfy w długofalowej perspektywie 
czasowej zdecydowanie spotkałoby się z negatywnym odbiorem przez społeczeństwo 
lokalne, a w wielu przypadkach nie byłoby w ogóle możliwe udźwignięcia przez 
mieszkańców. 

Wobec powyższego przyjęcie modelu hydraulicznego w eksploatację nie leży w szeroko 
pojętym interesie publicznym, a ponieważ Spółka nasza jest podmiotem świadczącym usługi 
wyłącznie na rzecz mieszkańców miasta, a nie podmiotem, którego głównym celem 
działalności jest osiąganie zysków, nie może przyjąć na siebie tak poważnego obciążenia 
finansowego. Nasza Spółka musi bowiem ważyć interes publiczny. O ile model hydrauliczny 
mógłby przyczynić się do poprawy w zakresie eksploatacji dzierżawionej infrastruktury 
kanalizacyjnej, o tyle zysk z takiej poprawy w naszej ocenie, w obecnym czasie jest 
niewspółmierny do kosztów, jakie społeczność lokalna zmuszona byłaby ponieść z tego 
tytułu. 

Niezależnie od powyższego Katowickie Wodociągi S.A. będące właścicielem infrastruktury 
krytycznej, jaką stanowi sieć wodociągowa w mieście, zobowiązane są do zapewnienia 
nieprzerwanego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenie ścieków na terenie miasta. 
Obowiązek ten staje się szczególnie istotny wobec rozpoczętych działań wojennych 
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na terytorium Ukrainy, które nie pozostają bez wpływu na sytuację na terenie RP. Mając to 
na względzie nasza Spółka zmuszona jest dokonywać obecnie wszelkich niezbędnych 
oszczędności celem zapewnienia powyższego w długofalowej perspektywie. (...) 

Wobec powyższego Zamawiający nie znajduje uzasadnienia do zakupu modelu 
hydraulicznego, gdyż nie było ono przeznaczone na użytek własny Zamawiającego, 
dla działalności którego system ten nie jest niezbędny i użyteczny, a ponadto do obsługi 
którego nie posiada on niezbędnego, wykwalifikowanego personelu. Koniecznym zatem stało 
się unieważnienie niniejszego postępowania z uwagi na istotną zmianę okoliczności 
powodującą, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć. 

Wyżej przedstawione okoliczności faktyczne nie mogą budzić wątpliwości co do ich istotnego 
znaczenia dla toczącego się postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Cel tego 
postępowania bowiem, na skutek ich zaistnienia, nie może zostać osiągnięty. Skoro bowiem 
operator sieci, ze względu na szereg okoliczności niemożliwych do przewidzenia, 
szczegółowo wylistowanych w przytoczonej powyżej korespondencji skierowanej 
do Zamawiającego, nie może przyjąć w dzierżawę i użytkowanie modelu hydraulicznego sieci 
kanalizacyjnej, to dalsze prowadzenie postępowania i wykonanie zamówienia byłoby 
zupełnie niecelowe. Doszłoby bowiem do wydatkowania istotnych środków publicznych, 
tak z budżetu Zamawiającego, jak i pochodzących z pozyskanego dofinansowania na system, 
który nie będzie mógł być eksploatowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Jak wskazała 
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 23 lutego 2010 r. (KIO/UZP 1956/09): 
„Odstąpienie od przedmiotu zamówienia w toku prowadzonego postępowania przez organ 
zlecający Zamawiającemu przeprowadzenie postępowania stanowi o istotnej zmianie 
okoliczności, której zamawiający nie mógł przewidzieć. Skoro zamawiający wiedział 
o zmianach mających znaczenie dla celowości udzielenia zamówienia, wstrzymanie dalszych 
czynności w postępowaniu ocenia się jako uzasadnione dbałością o celowe wydatkowanie 
środków publicznych, a zatem również leżące w interesie publicznym.” Przytoczone 
orzeczenie należy odnieść odpowiednio do stanu faktycznego niniejszej sprawy, albowiem 
analogicznie, odstąpienie przez docelowego użytkownika od zamiaru (możliwości) 
użytkowania systemu stanowiącego przedmiot zamówienia, stanowi istotną okoliczność, 
której Zamawiający nie mógł przewidzieć, a która stanowi istotną zmianę okoliczności, 
mającą wpływ na celowość procedowania postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. 

Nie może też budzić wątpliwości okoliczność, że Zamawiający nie mógł przewidzieć wyżej 
opisanej, istotnej zmiany okoliczności, współdziałanie Zamawiającego i Katowickich 
Wodociągów S.A. trwało bowiem nieprzerwanie od okresu ubiegania się o dofinansowanie 
na przedmiotowy system, a także na etapie przygotowania dokumentacji Postępowania. 
Okoliczność zmiany stanowiska i zamiarów Katowickich Wodociągów S.A., nastąpiła bowiem, 
jak wyże, na skutek aktualnych wydarzeń, o czym Zamawiający został poinformowany 
dopiero pismem z dnia 1 marca 2022 r., wobec którego niezwłocznie przystąpił 
do wyjaśnienia stanowiska Katowickich Wodociągów S.A. 

Wreszcie podkreślić należy, że zaistnienie wyżej oznaczonych okoliczności niewątpliwie 
powoduje, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 
publicznym. Jak wyjaśniał Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 9.11.2010 r. (sygn. 
K 13/07): „interes publiczny jest pojęciem niedookreślonym, którego funkcja w stosowaniu 
prawa sprowadza się do wyposażenia decydującego w możliwości reagowania na sytuacje 
faktyczne doniosłe prawnie, społecznie i gospodarczo, niemieszczące się w ramach oceny 
typowych jednostkowych stanów faktycznych”, prowadzącym do „elastycznego i słusznego 
rozstrzygania spraw”. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 października 2020 r. 
(sygn. KIO 2255/20) wskazała zaś, że: „W systemie zamówień publicznych interes publiczny 
należy wiązać z funkcjami i zadaniami jakie ustawodawca stawia podmiotom wydatkujących 
środki publiczne. Zamówienia publiczne obejmują bowiem wydatkowanie publicznych 
pieniędzy, zaś dysponowanie pieniędzmi rodzi pytanie o prawidłowość tego procesu. A zatem 



 

 

 5 

przy próbie dookreślenia, o jakim interesie publicznym, a także o jakich funkcjach można 
mówić w wypadku zamówień publicznych, niewątpliwie konieczne jest uwzględnienie 
aspektu racjonalności dokonywanych wydatków na zadania publiczne przy jednoczesnym 
zagwarantowaniu uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców na rynku, 
zapobieganie korupcji w zamówieniach publicznych, kształtowanie właściwych wzorów 
zachowań rynkowych zarówno przez wykonawców jak i zamawiających. (…) Pomimo 
różnorodności celów stojących przed zamawiającymi, cechą wspólną łączącą ich jest 
dysponowanie środkami publicznymi, z czym wiąże się realizacja interesu publicznego 
w postaci ich możliwie racjonalnego wydatkowania. (…)”. Z tak rozumianym interesem 
publicznym mamy do czynienia w niniejszej sprawie. Skoro bowiem na skutek rozlicznych 
okoliczności, niemożliwych do przewidzenia, w tym stanu wojny w Ukrainie, docelowy 
użytkownik modelu hydraulicznego sieci kanalizacyjnej odstąpił od zamiaru jego 
użytkowania, zaś Zamawiający samodzielnie nie posiada potencjału osobowego oraz 
technicznego umożliwiającego jego zgodne z przeznaczeniem i kompleksowe wykorzystanie, 
w interesie publicznym jest unieważnienie niniejszego postępowania. Jego dalsze 
procedowanie, w tym zawarcie i wykonanie umowy o zamówienie publiczne, doprowadziłoby 
bowiem do powstania majątku niemożliwego do wykorzystania zgodnie z jego 
przeznaczeniem, co skutkowałoby uszczupleniem majątku publicznego poprzez niecelowe 
wydatkowanie środków z niego pochodzących. Jak słusznie wskazała Krajowa Izba 
Odwoławcza w wyroku z dnia 1 kwietnia 2011 r. (KIO/UZP 606/11): „O ile zrealizowanie 
zamierzonych inwestycji w zakresie infrastruktury drogowej wychodzi naprzeciw potrzebom 
społecznym (mieści się w szeroko pojmowanym interesie publicznym), o tyle zaciąganie 
przez zamawiającego zobowiązań, z których na dzień ich podjęcia nie mógłby się wywiązać 
przeczy interesowi publicznemu wprost. Interes publiczny winien być oceniany 
z uwzględnieniem sytuacji finansowej państwa i uwarunkowanej nią możliwości realizacji 
przedsięwzięć. Interes publiczny wyraża się przede wszystkim w bezpieczeństwie 
finansowym państwa, którego zachwianie powodować będzie zagrożenie wykonania 
obowiązków ciążących na państwie z mocy ustaw - wypłaty świadczeń socjalnych, 
finansowania świadczeń zdrowotnych oraz świadczenia innych usług.”. Przedmiotowe 
stanowisko należy odnieść odpowiednio do okoliczności faktycznych zaistniałych w toku 
Postępowania. Również w zaistniałej sytuacji bowiem, na skutek realizacji zamówienia, 
doszłoby do niecelowego wydatkowania środków publicznych, albowiem pomimo ich 
poniesienia, wytworzony majątek pozostałby niewykorzystany (brak możliwości korzystania 
z systemu). Doszłoby zatem do uszczuplenia majątku publicznego. Jak zaś wskazała słusznie 
Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 4 marca 2014 r. (KIO 294/14): „Jeśli dany zakup 
- zamówienie publiczne nie jest adekwatny do potrzeb, które uległy w toku 
postępowania modyfikacji, to trudno sytuację rezygnacji z zamówienia traktować 
inaczej, niż jako mieszczącą w ramach interesu publicznego. Szczególnie, gdy mamy 
w sposób ewidentny do czynienia z usługą publiczną, rozumianą jako wykonywanie zadań 
statutowych dla potrzeb ludności (np. leczenie pacjentów) a nie przykładowo, zakupem 
na potrzeby funkcjonowania i administrowania jednostką.”.  

Reasumując powyższe Zamawiający wskazuje, że ziściły się wszystkie przesłanki 
unieważnienia Postępowania, o których mowa w art. 255 pkt 5 uPzp. 

 

 

Z poważaniem 

 
Wiceprezes Zarządu   Prezes Zarządu 

  Andrzej Cebula   Andrzej Hołda 


