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Unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp
Zgodnie z art. 93 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.
907, z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp", zamawiający może (a więc - nie ma obowiązku) unieważnić postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi
środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA),
które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, nie zostały mu przyznane. Dla
możliwości skorzystania z tej przesłanki niezbędne jest jednak, aby możliwość unieważnienia postępowania na
tej podstawie została przewidziana w:


ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego albo licytacji
elektronicznej, albo



zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo
zamówienia z wolnej ręki, albo



zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o cenę.
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Podkreślenia wymaga fakt, że treść przepisu art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nie przesądza o tym, iż przekonanie
zamawiającego o tym, że faktycznie uzyska środki unijne lub pochodzące z pomocy udzielonej przez państwa
członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) powinno być poparte uzyskaniem przez
niego promesy otrzymania ww. środków po wstępnej akceptacji wniosku o dofinansowanie przez instytucję
przekazującą fundusze na realizację określonych inwestycji, czy też podpisaniem preumowy z instytucją
finansującą. Przy czym unieważnienie postępowania, z powodu nie uzyskania ww. środków, należy odnosić do
sytuacji ostatecznej odmowy zawarcia umowy o dofinansowanie lub innej sytuacji uzyskania informacji o braku
dofinansowania po konsultacji z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego. Zamawiający jest zatem uprawniony do
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a w przypadku wypełnienia dyspozycji przepisu
art. 93 ust. 1a ustawy Pzp – do jego unieważnienia, nie tylko w sytuacji, gdy na skutek pozytywnej weryfikacji
jego wniosku o dofinansowanie pod względem formalnym i merytorycznym wygrał określony konkurs, jednak z
jakiś przyczyn (np. zmiany kursu euro, przesunięć środków w ramach projektu, itp.) dofinansowania nie uzyskał,
ale także w przypadku, gdy wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dopiero planując
ubieganie się o uzyskanie dofinansowania na realizację określonego projektu i przygotowywał stosowną
dokumentację, działając z należytą starannością w przekonaniu, że ma szansę uzyskać określone środki, ale do
zawarcia stosownej umowy nie doszło. A zatem, dyspozycja przepisu art. 93 ust. 1a ustawy Pzp nie została
zawężona tylko do przypadku, w którym zamawiający wszczynając postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego działał w uzasadnionym przekonaniu, że będzie dysponował kwotą na wykonanie przedmiotu
zamówienia lub refinansowaniem wydatków poniesionych w związku z realizacją zamówienia, jednakże w
wyniku decyzji podmiotu zewnętrznego, którego udziałem miało być finansowanie danego przedsięwzięcia,
środki te nie zostały mu przyznane, ale obejmuje również sytuacje, w których zamawiający jedynie liczył na
uzyskanie określonych środków, do czego ostatecznie nie doszło. Ze względu na wielość możliwych stanów
faktycznych wynikających z praktycznego zastosowania powyższej regulacji, nie jest uzasadnione dokonywanie
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Korzystając z tej możliwości zamawiający, który zamierza ubiegać się o dofinansowanie z środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez
państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) ma możliwość wszczęcia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, jest on jednak w tej sytuacji zobowiązany do
poinformowania potencjalnych wykonawców o tym, że istnieje możliwość unieważnienia postępowania w
sytuacji, gdyby środki te nie zostały przyznane, a okoliczność taka zaistniałaby w trakcie prowadzonego
postępowania.
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przeglądu i analizy poszczególnych przypadków, co stanowi uzasadnienie dla twierdzenia, że okoliczności
stanowiące podstawę do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o art. 93
ust. 1a ustawy Pzp powinny być rozpatrywane ad casum.
Jak zostało wskazane wyżej, fakultatywna przesłanka unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego określona w art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, znajdzie zastosowanie tylko i wyłącznie w odniesieniu do
zamówień współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz z niepodlegających zwrotowi
środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA). Powyższe ustawodawca uzasadnia tym, że zamawiający często wszczynają postępowania o udzielenie
zamówienia, które ma być finansowane z środków unijnych, jeszcze przed uzyskaniem ostatecznych decyzji w
sprawie dofinansowania, co podyktowane jest koniecznością dotrzymania sztywnych terminów realizacji
projektów. Jeśli umowa w sprawie dofinansowania projektu nie zostanie ostatecznie podpisana, lub zostanie
wprawdzie podpisana, ale w innym od pierwotnego kształcie, zamawiający może nie być w stanie ponieść
ciężaru sfinansowania całości zamówienia ze środków własnych bez uszczerbku dla wykonywania innych swoich
zadań. Dlatego niezbędne było wyraźne wskazanie możliwości unieważnienia postępowania w takich
sytuacjach. Jednocześnie, celem zapewnienia pełnej przejrzystości, ustawodawca wprowadził obowiązek
uprzedniego informowania wykonawców o możliwości takiego unieważnienia.
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