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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie otwartym na: „Dostawa 
i montaż napędu elektrycznego do zastawki Ø1600 mm wraz z wpięciem do systemu sterowania 
na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach” nr sprawy: KISA/TOt/11/I/2022/NAPĘD 
DO ZASTAWKI_OŚ_PODLESIE 

 

ZAWIADOMIENIE 
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 

Działając na podstawie art. 43 ust. 4 w związku z ust. 1 lit. e) Regulaminu udzielania 
zamówień sektorowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych 
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych, zwanego dalej 
Regulaminem,  Zamawiający zawiadamia, że unieważnił postępowanie, którego 
przedmiotem jest „Dostawa i montaż napędu elektrycznego do zastawki Ø1600 mm wraz 
z wpięciem do systemu sterowania na potrzeby Oczyszczalni Ścieków Podlesie w Katowicach” 
nr sprawy: KISA/TOt/11/I/2022/NAPĘD DO ZASTAWKI_OŚ_PODLESIE. 
 
Zamawiający wszczął przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia w dniu 
14.03.2022 r. zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej oraz na tablicy 
ogłoszeń w swojej siedzibie. Zgodnie z art.  21 ust. 3 Regulaminu „Zamawiający zamieszcza 
na stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia od dnia publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu do upływu terminu składania ofert”.  
 
Z przyczyn o charakterze technicznym, tj. problemem z udostępnianiem na stronie 
internetowej Zamawiającego plików dotyczących danego postępowania i występowaniem 
błędnych przekierowań do plików załadowanych na serwer,  Zamawiający nie udostępnił 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
Sytuacja ta dotyczyła również niektórych załączników do SIWZ i polegała na błędnym 
przekierowaniu do plików dotyczących innych postępowań opublikowanych na stronie 
internetowej Zamawiającego. Zamawiający odnotował, iż sytuacja taka trwała przez klika 
dni, począwszy od dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu.  
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Pnadto Zamawiający stwierdził, iż niezgodne z postanowieniami Regulaminu byłoby 
zamieszczenie SIWZ po terminie publikacji ogłoszenia o zamówieniu, co w konsekwencji 
mogłoby mieć istotny wpływ na wynik postępowania.  
 
Wobec powyższego postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 
umowy w sprawie zamówienia, a tym samym unieważnienie postępowania, na podstawie 
art. 43 ust. 1 lit. e) Regulaminu, jest zasadne.  
 
 

Z poważaniem 

 
 

Prokurent  Prezes Zarządu 

 Mariusz Słaboń  Andrzej Hołda 

 
 

 
 
 
 
 
 


