
 

 

RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD: 

Program Inwestycji Strategicznych 

 
 

Zamawiający: 
WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE z siedzibą:  
URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 
UL. PIASTOWSKA 14, 45–082 OPOLE 
Pełnomocnik działający w imieniu Zamawiającego: 
OŚRODEK LECZENIA ODWYKOWEGO 

W WOSKOWICACH MAŁYCH 
WOSKOWICE MAŁE, UL. PAŁACOWA 15 

46-100 NAMYSŁÓW 
Woskowice Małe, 06-10-2022 r. 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia 

negocjacji  na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) pn: Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru inwestorskiego dla zadania pn.: ”Rewitalizacja zabytkowego budynku 

pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w W-ach Małych wraz z 

dobudową dźwigu osobowego.” (ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 

00352358/01 z dnia 2022-09-16). Postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o 

wartości szacunkowej równej lub przekraczającej kwotę 130 000,00 złotych oraz 

wartości mniejszej niż progi unijne. Rodzaj zamówienia – usługa. ID postępowania: 

ocds-148610-9d991faa-252c-11ed-b8b2-9a321cc30829.  

 

Numer postępowania: DAG.250.3.7.2022 

 

Do wszystkich zainteresowanych 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 
Zamawiający działając na podstawie art. 260 w powiązaniu z art. 255 pkt 5) 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 

1710 z późn. zmianami), zawiadamia o unieważnieniu postępowania. 
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Postępowanie unieważnia się na podstawie art. 255 pkt 5) wyżej cyt. ustawy, 

ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie 

można było wcześniej przewidzieć. 

 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Na skutek zmiany okoliczności 

Zamawiający zobowiązany jest do unieważnienia postępowania ponieważ 

postępowanie objęte nadzorem inwestorskim stanowiącym przedmiot niniejszego 

zamówienia – zadanie inwestycyjne (roboty budowlane) pn.: ”Rewitalizacja 

zabytkowego budynku pałacu na terenie Ośrodka Leczenia Odwykowego w 

Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu osobowego.” – zostało unieważnione, 

a co się z tym wiąże nie będzie realizowane. Realizacja przedmiotu zamówienia 

(nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem zadania inwestycyjnego) jest uzależniona 

od wykonywania robót budowlanych. 

W dniu 06.10.2022 r. Zamawiający unieważnił postępowanie w sprawie 

zamówienia publicznego pn.: ”Rewitalizacja zabytkowego budynku pałacu na terenie 

Ośrodka Leczenia Odwykowego w Woskowicach Małych wraz z dobudową dźwigu 

osobowego.”, co oznacza, że roboty budowlane nie będą wykonywane, co powoduje, 

iż świadczenie przez Wykonawcę nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami, stało się 

bezprzedmiotowe. Powyższa okoliczność skutkuje unieważnieniem postępowania. 

Nie leży zaś w interesie publicznym świadczenie przez Wykonawcę usług 

nadzoru inwestorskiego za wynagrodzeniem, w przypadku kiedy roboty, które miałyby 

być nadzorowane, nie będą obecnie realizowane. Poprzez realizację niniejszego 

zamówienia nie zostaną już uzyskanie żadne korzyści związane z ochroną zdrowia, 

które Zamawiający, realizuje dla potrzeb ogółu w zakresie zadań na nim ciążących. 

Wykonanie więc niniejszego zamówienia, które godzi w interes publiczny, powoduje, 

iż środki nań przeznaczone nie powinny zostać wydane, a zamówienie nie powinno 

zostać udzielone. Co istotne również, okoliczności uzasadniające unieważnienie 

niniejszego postępowania powstały dopiero po jego wszczęciu, a ich powstania nie 

dało się wcześniej przewidzieć. Jak bowiem wskazano, do unieważnienia 
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postępowania na roboty budowlane doszło w dniu 06.10.2022 r., a zatem już po 

wszczęciu niniejszego postępowania. 

Wobec powyższego należy uznać, że wszelkie przesłanki unieważnienia 

postępowania oraz wymagania w zakresie uzasadnienia faktycznego i prawnego 

zostały przez Zamawiającego wypełnione. 

 

/-/ Bartłomiej Orpel  
DYREKTOR 

Ośrodka Leczenia Odwykowego 
w Woskowicach Małych 


