
 
 

 
 

Znak sprawy: DRG-III-IG-1.433.4.2020 

Poznań, dnia 21 lipca 2020 r. 

 

Wykonawcy i wszyscy zainteresowani postępowaniem/ 

                                                                    strona internetowa Zamawiającego 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa stoiska wystawienniczego Województwa 

Wielkopolskiego według projektu Zamawiającego na targach SIAL PARIS 2020, odbywających się w 

dniach 18 - 22 października 2020 r. w Paryżu (Francja)” 

 

 

Zamawiający, Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 6 oraz  

ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, informuje o unieważnieniu  

ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

 

 

UZASADNIENIE PRAWNE: 

 

Podstawą prawną unieważnienia postępowania przetargowego jest art. 93 ust. 1 pkt 6 

ustawy Pzp, który stanowi: 

„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 wcześniej przewidzieć.” 

 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 

 

Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie  w związku z otrzymaniem 

informacji od organizatora targów SIAL PARIS 2020 o przesunięciu daty tego 

międzynarodowego wydarzenia z 18-22 października 2020 r. na nowy termin, tj. od 15 do 19 

października 2022 r. z uwagi na panującą sytuację związaną z pandemią.  

Na etapie zarówno wszczęcia jak i przeprowadzania postępowania Zamawiający 

posiadał informacje, że targi w dniach 18 – 22 października 2020 r. odbędą się. 

W dniu 17 lipca 2020 r. Zamawiający otrzymał potwierdzenie od organizatora  

targów o odwołaniu i przeniesieniu wydarzenia na rok 2022.  

Krajowa Izba Odwoławcza wielokrotnie analizowała znaczenie przesłanki wskazanej w 

art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, stwierdzając m.in. iż: „Istotna zmiana okoliczności  

w rozumieniu art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p., powodująca skutek w postaci unieważnienia 

postępowania, to pewne nadzwyczajne wydarzenia lub okoliczności mające wpływ  

na prowadzone postępowanie lub przedmiot zamówienia. Zmiana okoliczności,  

o której mowa w art. 93 ust. 1 pkt 6 p.z.p., musi mieć charakter zewnętrzny wobec 



 
 

 
 

zamawiającego w tym znaczeniu, że jej zaistnienie jest niezależne od samego zamawiającego.” 

(wyrok KIO z dnia 11 kwietnia 2017 r. KIO 593/17). W przedstawionych powyżej 

okolicznościach, trudno byłoby zakwestionować zarówno nadzwyczajny charakter zaistniałego 

zjawiska pandemii, jak i jego niezależność od Zamawiającego. Występowanie pandemii na tak 

wielką skalę jest w obecnych czasach zjawiskiem niezwykle rzadkim, zdecydowanie 

nadzwyczajnym. Nie ulega zatem wątpliwości, iż wystąpienie okoliczności tej wagi nosi 

zdecydowanie cechy istotności w kontekście jej wpływu na prowadzenie postępowania  

i wykonanie zamówienia nim objętego. 

 

Mając na względzie powyższe istotne zmiany okoliczności, które były niemożliwe  

do przewidzenia i rzutują na brak celowości realizacji ww. zamówienia unieważnienie 

postępowania jest zasadne i konieczne. 
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