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Katowice, 17.01.2022 r. 

 
WK.2816.35 -WI-K/TP/211229/2.2021.MMAR.669.22 

 

ZAWIADOMIENIE 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

DOTYCZY: POSTĘPOWANIA NR WI-K/TP/211229/2 NA: ROBOTY BUDOWLANE DLA INWESTYCJI PN.: „BUDOWA 

CHODNIKA W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ 921 W MIEJSCOWOŚCI KUŹNIA NIEBOROWSKA”. 

 
Zamawiający, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach na podstawie art. 254 pkt. 2) ustawy PZP w związku z art. 

260 ust. 2 ustawy PZP zawiadamia, że postępowanie prowadzone w trybie podstawowy bez negocjacji (art. 275 pkt.1) 
ustawy PZP), zostaje unieważnione. 
 

Uzasadnienie: 
Dokumentacja projektowa na zadanie jw. opracowana przez firmę Integral Sp. z o.o. obejmuje swym zakresem: 
 budowę chodnika na odcinku od drogi krajowej nr 78 do skrzyżowania DW 921 z ul. Kasztanową i ul. Wiejską 

w m. Kuźnia Nieborowska (lewa strona od km 0+034,93 do km 1+027,38; prawa strona od km 0+687,56 do 
km 1+025,82), 

 budowę dwóch zatok autobusowych, 
 budowę kanalizacji deszczowej, 
 budowę kanału technologiczne 
 przebudowę sieci elektroenergetycznej. 
Przedmiotowe zadanie przewiduje ponadto wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni bitumicznej na 

szerokości około 1 metra od strony chodnika. 
Celem prowadzonego przez Zamawiającego postępowania jest kompleksowa poprawa bezpieczeństwa na 

przedmiotowym odcinku drogi wojewódzkiej 921. 
Jednocześnie jak wykazała szczegółowa ocena techniczna stanu nawierzchni bitumicznej na objętym zakresem 
zamówienia odcinku drogi DW-921, stopień i zakres występujących uszkodzeń,  koleiny, spękania poprzeczne, podłużne 
oraz strukturalne, a przede wszystkim liczne ubytki w nawierzchni jednoznacznie wskazują, iż ograniczenie się w ramach 
zlecanego zakresu przedmiotu zamówienia wyłącznie do wykonania warstw konstrukcyjnych nawierzchni na szerokości 
około 1 m bez równoczesnego wykonania kompleksowego remontu i wymiany nawierzchni na całej pozostałej szerokości 
drogi nie pozwoli na osiągnięcie zasadniczego celu przedmiotowego zamówienia tj. zapewnienia kompleksowej poprawy 
bezpieczeństwa ruchu. 

W związku z powyższym, niezbędne jest w ramach przedmiotowego zamówienia zlecenie wykonanie pilnego 
remontu całej nawierzchni jezdni. Stan nawierzchni wskazujący na brak zapewnienia nośności podłoża przesadza 
jednocześnie o konieczność wykonania remontu nawierzchni drogi na całym ww. odcinku DW-921 obejmującego swym 
zakresem również wymianę konstrukcji nawierzchni oraz wzmocnienie podłoża. Powyższe, z uwagi na stopień 
skomplikowania wymaga jednocześnie wykonania szczegółowych opracowań projektowych poprzedzonych odpowiednimi 
badaniami w terenie. 

Przytoczone powyżej uwarunkowania jednoznacznie przesądzają o tym, iż niecelowym i nieekonomicznym  z punktu 

widzenia wydatkowania środków publicznych byłoby oddzielne zlecanie przez Zamawiającego budowy chodnika i remontu 
wyłącznie części nawierzchni jezdni, która nie będzie w stanie zapewnić realnej poprawy bezpieczeństwa, a oddzielnie w 
odrębnym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zlecanie kompleksowego remontu nawierzchni całego 
przedmiotowego odcinka drogi wojewódzkiej.  Powyższe wiązałoby się również z podwójnymi utrudnieniami w ruchu, a 
co za tym idzie zdecydowanie podnosiłoby społeczny koszt realizacji całej inwestycji. Nie ulega także wątpliwości, że 
wykonywanie robót przez dwóch różnych wykonawców w jednym czasie na tym samym terenie budowy generowałoby 
zdecydowanie wyższe dodatkowe ryzyka związane z koordynacją robót czy terminowym ich zakończeniem, co 
ostatecznie mogłoby doprowadzić do znacznego wydłużenia czasu realizacji inwestycji. W konsekwencji powyższego, 
czas niezbędny do uzyskania zamierzonego przez Zamawiającego i pożądanego społecznie efektu tj. realnej poprawy 
bezpieczeństwa na przedmiotowym odcinku DW-921 uległby znacznemu  wydłużeniu. Podkreślić należy również, że 
dopiero doprowadzenie do prawidłowego stanu technicznego całej nawierzchni jezdni DW – 921, w połączeniu z  nowo 
wybudowanym chodnikiem pozwoli na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa także dla pieszych 
uczestników ruchu.  

Zgodnie z art. 256 ustawy PZP Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego 
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed 
upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest 
nieuzasadnione. 

Celem ww. przepisu jest umożliwienie zakończenia prowadzonego postępowania w sytuacji wystąpienia innych niż 
przewidziane w art. 255 ustawy PZP okoliczności, które powodują, że dalsze prowadzenie tego postępowania mija się z 
celem. Przepis ma więc przeciwdziałać pozyskiwaniu nieodpowiednich lub niepożądanych świadczeń. Urzeczywistnia więc 
zasady celowości i efektywności wydatków publicznych (tak Uzasadnienie Rządowego Projektu Ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, VIII kadencja, druk sejm. nr 3624). Wobec powyższego zastosowanie ww. przepisu jest możliwe w 
przypadku ujawnienia okoliczności powodujących, że dalsze prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia jest 
bezcelowe. 

Jak wskazuje się jednocześnie w doktrynie, okolicznościami wskazującymi na bezcelowość dalszego prowadzenia 
postępowania mogą być w szczególności okoliczności związane z ujawnieniem się potrzeby znacznego rozszerzenia lub 
zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia.  
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Mając na względzie przytoczone okoliczności faktyczne, o których mowa wyżej, a w szczególności wskazany cel 
przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, należy dojść do wniosku, że zaistniała konieczność 
jego unieważnienia na podstawie art. 256 w zw. z art. 266 ustawy PZP i ponownego wszczęcia nowego postępowania 
obejmującego swym zakresem zarówno budowę chodnika jak i kompleksowy remont nawierzchni jezdni DW-921. 

 

Wobec powyższego, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie 
art. 256 ustawy PZP. 

 

 

INFORMACJA O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ: 

Od powyższej decyzji przysługują Państwu środki ochrony prawnej zgodnie przepisami ustawy PZP (Dział IX ustawy). 

 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Otrzymują: 

1. STRONA INTERNETOWA www.zdw.katowice.pl 
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