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Dotyczy: zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Audyt 

podatkowy za 2019 r.” 

 

ZAWIADOMIENIE O CZYNNOŚCI POWTÓRZONEJ I UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający, tj. Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. 

Wólczańskiej 17, informuje o cofnięciu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej podjętej w dn. 

17.03.2020r. i w związku z tym, działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – zwaną dalej ustawą Pzp (tj. Dz. U. z 2019r., poz. 1843), zawiadamia o unieważnieniu 

postępowania. 

 

uzasadnienie prawne – art. 93 ust. 1 pkt. 6) ustawy Pzp – 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 w dniu 17.03.2020r. działając zgodnie ze stanem wiedzy jaki 

posiadał dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej. Zamówienie zgodnie ze wzorem umowy miało 

zostać zrealizowane w terminie 20 dni roboczych od daty podpisania umowy. Zamawiający działając 

w dobrej wierze, przedłużył termin związania ofertą, licząc, że będzie mógł podpisać i realizować 

zamówienie publiczne.  

W związku z rozporządzeniem Ministra Zdrowia o wprowadzeniu stanu epidemii 

spowodowanym rozprzestrzeniającym się wirusem SARS-CoV-2 w kraju oraz, z uwagi na pogłębiający 

się kryzys gospodarczy związany z pogarszającą się kondycją finansową przedsiębiorców, Łódzka 

Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o., tak jak inne podmioty, znalazła się w sytuacji, w której konieczne 

jest wprowadzenie ograniczeń budżetowych. Ponadto Łódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o. jako 

spółka komunalna związana jest wytycznymi swojego organu właścicielskiego co do sposobu  

i zakresu prowadzonej działalności, w tym również wytycznymi związanymi z ograniczeniem 

wydatków na realizację zadań publicznych. Zgodnie z wytycznymi Biura Nadzoru Właścicielskiego 

Urzędu Miasta Łodzi sprawującego nadzór nad spółkami z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi 
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zostały podjęte działania mające na celu wdrożenie programu oszczędnościowego w Spółce, 

polegające na ograniczeniu wydatkowania środków finansowych na realizację zadań o mniejszym 

znaczeniu strategicznym, poprzez wprowadzenie zmian w Planie Rzeczowo-Finansowym Spółki na 

2020 r. 

Audyt podatkowy za rok 2019, nie jest zadaniem priorytetowym i możliwym do realizacji w 

sytuacji, w której nastąpiło ograniczenie kontaktów bezpośrednich, zbyt dużym zagrożeniem  

i niebezpieczeństwem jest realizacja usługi przez osoby trzecie w siedzibie Zamawiającego. 

W wyroku z dnia 3 czerwca 2015r., KIO 1056/15 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę, 

że „zmianę okoliczności” należy rozumieć jako zaistnienie pewnych zdarzeń faktycznych, których 

konsekwencją jest przyjęcie, że kontynuowanie postępowania przetargowego nie leży w interesie 

publicznym (SO w Warszawie V Ca 1187/2009). Sytuacja związana z wirusem COVID-19 doprowadziła 

w większości krajów (w tym w Polsce) do niespotykanych dotąd i nadzwyczajnych działań 

i podejmowanych środków zapobiegawczych. Dnia 4 marca 2020 roku Minister Zdrowia prof. Łukasz 

Szumowski poinformował o pierwszym przypadku wirusa COVID-19 w Polsce. Nie ulega wątpliwości, 

że pojawienie się wirusa COVID-19 w Polsce zmieniło sposób funkcjonowania całego kraju, w tym 

przedsiębiorców: 

• w dniu 20 marca 2020 roku wprowadzono w całym kraju stan epidemii; 

• podjęto decyzję o zamknięciu od dnia 12 marca 2020 roku w całym kraju placówek 

oświatowych i szkół wyższych, jak również placówek kultury, w tym kin i muzeów; 

• od dnia 15 marca 2020 roku w związku z zagrożeniem epidemicznym ograniczono ruch na 

polskiej granicy; 

• od dnia 14 marca 2020 roku do odwołania wprowadzono ograniczenia w prowadzeniu 

działalności gospodarczej; 

• od 14 marca 2020 r. ograniczono wykonywanie zadań przez urzędy administracji publicznej; 

• w dniu 10 marca 2020 roku podjęto decyzję o odwołaniu imprez masowych; 

• dnia 8 marca 2020 roku weszła w życie ustawa o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (w której wprowadzono wiele bezprecedensowych 

regulacji, dotyczących m.in. wykonywania pracy zdalnej, zasad kontroli bezpieczeństwa 

personelu medycznego na lotnisku, zamówień na towary lub usługi niezbędne do 

przeciwdziałania COVID-19, określania cen maksymalnych produktów, które mogą być 

wykorzystane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19). 
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Poza powyżej wymienionymi wprowadzono szereg innych, bezprecedensowych rozwiązań i 

ograniczeń, mających wpływ na funkcjonowanie całego społeczeństwa. Biorąc pod uwagę ww. 

okoliczności, zasadny jest wniosek, że w przypadku pandemii wirusa COVID-19 można mówić o 

działaniu „siły wyższej”. Występują bowiem wszystkie cechy wymienione w uchwale Sądu 

Najwyższego z 13.12.2007r. (III CZP 100/07), tj.: 

• mamy do czynienia z ze zdarzeniem nadzwyczajnym (jak również nadzwyczajnymi 

konsekwencjami tego zdarzenia); 

• zdarzenie to można uznać w danym układzie okoliczności za niemożliwe do przewidzenia (w 

obiektywny sposób nie można było przewidzieć pojawienia się takiej pandemii oraz jej 

rozmiarów); 

• ze względu na moc oddziaływania tego zdarzenia nie było przed skutkami tego zdarzenia 

skutecznej obrony (w chwili jego pojawienia się). 

W przedmiotowej uchwale Sąd Najwyższy wskazał, iż zdarzenia wykazujące tę właściwość 

tradycyjnie ujmuje się w trzy grupy: klęski żywiołowe (vis naturalis), akty władzy (vis imperii)  

i działania zbrojne (vis armata). Do pierwszej grupy zaliczyć można np. powódź, uderzenie pioruna, 

burzę o ogromnej sile, huragan, obfite opady śniegu lub nieprzeniknioną mgłę. Drugą grupę tworzą 

m.in. akty normatywne zakazujące wwozu określonych towarów, decyzje administracyjne o 

zniszczeniu ładunku ze względów sanitarnych, orzeczenia sądu o konfiskacie ładunku, błędny sygnał 

policjanta kierującego ruchem drogowym. Niebudzącymi wątpliwości przykładami zdarzeń 

należących do trzeciej grupy są działania sił zbrojnych wrogiego państwa, rozruchy, rebelie, wojny 

domowe, akty piractwa lub napaść zbrojnej bandy.  

W świetle stanowiska wyrażonego w doktrynie i orzecznictwie sądów powszechnych, jak 

również opisanej powyżej sytuacji związanej z wystąpieniem epidemii COVID-19 uznać należy, iż w 

niniejszej sprawie doszło do zmiany okoliczność, o charakterze istotnym, faktycznie uniemożliwiający 

(a nie utrudniający) realizację zamówienia według dotychczasowych założeń, a więc znaczący i 

niebagatelny (wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z 10.04.2009r., sygn. akt IX Ga 30/2008). Ponadto 

zmiana ta jest niezależna od samego zamawiającego. 

Nie ulega wątpliwości, iż oprócz wystąpienia istotnej zmiany okoliczności konieczne jest 

również wykazanie, że dalsza realizacja zamówienia nie leży w interesie publicznym. Zgodnie z 

wyrokiem Sąd Okręgowego Warszawie z 29.05.2012r., sygn. akt IV Ca 527/11 (niepubl.) dla 

zakwalifikowania zmiany jako istotnej potrzebna jest jej trwałość – rozumiana jako nieodwracalny 

stan. W sytuacji, kiedy zmiana okoliczności nie sprowadza się do zaprzestania danego rodzaju 

działalności, brak jest cechy trwałości i nieodwracalności. W ocenie Sądu, do sprzeczności z 
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interesem publicznym mogłoby dojść jedynie w sytuacji, gdyby zaprzestano realizacji danego rodzaju 

czynności w całości. W takiej sytuacji kontynuacja postępowania o udzielenie zamówienia mogłaby 

być poczytywana jako sprzeczna z interesem publicznym. Sąd Okręgowy w Warszawie w wyroku z 

01.12.2003r., sygn. akt V Ca 224/03, uznał, że "istotna zmiana okoliczności to kategoria obiektywna, 

ściśle powiązana z przedmiotem i terminem wykonania zadania". W wyroku Sądu Okręgowego w 

Warszawie z 07.07.2009r., sygn. akt V Ca 1187/2009 - utrzymującym w mocy wyrok Izby z 

27.04.2009r., sygn. akt KIO/UZP 470/09, Sąd wskazał, że istotną zmianę okoliczności należy rozumieć 

jako zaistnienie pewnych zdarzeń faktycznych, których konsekwencją jest przyjęcie, że 

kontynuowanie postępowania przetargowego nie leży w interesie publicznym". Ponadto, w wyroku 

z 07.07.2009r., sygn. akt V Ca 1187/09, Sąd Okręgowy w Warszawie wskazał, że "podkreślenia 

wymaga, iż okolicznością, która legła u podstaw decyzji zamawiającego o unieważnieniu 

postępowania przetargowego jest nie znany powszechnie kryzys finansowy w kraju, ale okoliczności 

powodujące, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć. Interes publiczny nie powinien być 

utożsamiany z interesem samego Zamawiającego (GKO BDF1/4900/64/69/13/RWPD-57591), ale 

raczej należy go rozumieć jako cel dla którego zaspokojenia realizowane miało być zamówienie, który 

to cel zaspokaja konkretnie wskazane potrzeby społeczne (KIO 601/11). Tak więc interes publiczny 

jest potrzebą ogółu, określonej społeczności czy grupy mieszkańców, zawodowej, charakteryzującej 

się wspólną cechą (KIO/UZP 262/08). 

W przedmiotowej sprawie nie ulega wątpliwości, iż mamy do czynienia z nieznaną dotąd 

epidemią, która swym zasięgiem objęła gospodarki większości państw świata, co ma bezpośrednie 

przełożenie na realizację przyjętych dotychczas planów, w tym planów finansowych. W przypadku 

ŁSI Sp. z o.o. jako spółki komunalnej realizującej zadania publiczne ze środków publicznych 

niezbędna stała się konieczność weryfikacji przyjętych założeń gospodarczych w związku z 

zaistniałym stanem epidemii COVID-19. Przeprowadzana analiza wskazała, iż w zaistniałych 

okolicznościach nie leży w interesie publicznym podjęcie się realizacji przedsięwzięcia obejmującego 

audyt podatkowy za 2019 rok, w sytuacji, gdy nie ma zapewnionych źródeł finansowania na tego 

typu przedsięwzięcia, a ryzyko rozprzestrzeniania się epidemii zbyt wysokie. 

Mając na uwadze całokształt sytuacji oraz zachowanie największej staranności w 

przygotowaniu i procedowaniu postępowania, ale też w obliczu istotnej zmiany okoliczności, której 

Zamawiający nie mógł przewidzieć w momencie wszczęcia postępowania, a także wiedzą jaką na 

dzień dzisiejszy posiada, tj. brak możliwości sfinansowania i zrealizowania zamówienia oraz brak 

informacji o zakończeniu stanu epidemii, Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie, 

https://sip.lex.pl/#/document/521807066?cm=DOCUMENT
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gdyż jego prowadzenie i wykonanie nie leży w interesie publicznym (sygn. akt KIO/UZP/398/09 z dnia 

14.04.2010r.) 

Mając na względzie powyższe, Zamawiający unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 
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