
U
nieważnienie postępowania 
o udzielenie zamówienia pu-
blicznego jest instytucją nader 
wyjątkową, możliwą do zastoso-
wania jedynie w ściśle określo-

nych przypadkach. Celem postępowania jest 
bowiem – jak to wynika z treści art. 2 pkt 7a 
ustawy Pzp – wyłonienie wykonawcy, który 
złożył najkorzystniejszą ofertę i z którym zo-
stanie zawarta umowa w sprawie zamówienia 
publicznego, czyli de facto wykonawcy, który 
zrealizuje dane zamówienie. W sytuacji, gdy 
zaistnieje choćby jedna ze wskazanych w art. 
93 ust. 1 ustawy Pzp przesłanek, jednost-
ka zamawiająca zobligowana jest do unie-
ważnienia postępowania. Podkreślić należy 
fakt, iż zasada numerus clausus zawartych 
w katalogu przesłanek nie pozwala na ich 
wykładnię rozszerzającą. Czynność unieważ-

nienia wywiera skutek ex tunc, znosząc tym 
samym wszystkie, uprzednio dokonane w po-
stępowaniu przez zamawiającego czynno-
ści. Ciężar udowodnienia zaistnienia danych 
przesłanek w zakresie zarówno okoliczności 
faktycznych, jak i prawnych spoczywa na 
zamawiającym (tak m.in. wyrok KIO z dnia 
8 sierpnia 2015 r., sygn. akt KIO 2610/15). 
Co istotne, przesłanki unieważnienia postę-
powania mają zastosowanie niezależnie od 
trybu, w jakim prowadzone jest konkretne 
postępowanie, bez znaczenia pozostaje rów-
nież kwestia wartości zamówienia. 

Z treści art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp wy-
nika, iż zamawiający zobligowany jest do 
unieważnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego, w przypadku, gdy 
dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, 

której cena (lub oferta z ceną najniższą) prze-
wyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 
przeznaczyć na realizację zamówienia, chyba 
że może on zwiększyć tę kwotę do ceny naj-
korzystniejszej oferty. Z powyższym, ściśle 
związana jest kwestia podanej przez zama-
wiającego kwoty, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia publicznego 
(art. 86 ust. 3 ustawy Pzp). Na podstawie 
wskazanej przez zamawiającego kwoty moż-
na zweryfikować, czy w konkretnym przy-
padku rzeczywiście zaistniała przesłanka 
unieważnienia postępowania na podstawie 
art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.

Kwota przeznaczona na realizację 
zamówienia
Z perspektywy przesłanki unieważnienia po-
stępowania o udzielenie zamówienia publicz-
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nego zawartej w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 
niezwykle istotna jest kwota, jaką instytucja 
zamawiająca podaje do wiadomości przed 
otwarciem ofert złożonych przez wykonaw-
ców. Jest ona ceną minimalną, mającą czynić 
zadość zasadzie jawności oraz przejrzystości 
postępowania. Gwarantuje również zacho-
wanie równego traktowania wykonawców 
i uczciwej konkurencji, będących naczelnymi 
zasadami zamówień publicznych. 

Co prawda ustawodawca krajowy wskazuje 
konkretny moment, w którym zamawiający 
zobligowany jest do podania kwoty przezna-
czonej na realizację zamówienia, jednakże 
brak jest jakichkolwiek podstaw do przyjęcia, 
iż zamawiający nie ma możliwości ujawnienia 
tejże kwoty na wcześniejszym etapie postępo-
wania. Powyższą tezę potwierdziła Krajowa 
Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 22 maja 
2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 586/09; KIO/
UZP 600/09), gdzie stwierdziła, iż „przepis 
art. 86 ust. 3 ustawy Pzp zobowiązuje jedy-
nie Zamawiającego do podania bezpośrednio 
przed otwarciem ofert kwoty, jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 
która zwykle wynika z możliwości finan-
sowych Zamawiającego określonych w sto-
sownym dokumencie. Podanie ww. kwoty we 
Wzorze umowy nie prowadzi do naruszenia 
art. 86 ust. 3 ustawy p.z.p., bowiem nie jest 
równoznaczne z tym, iż bezpośrednio przed 
otwarciem ofert Zamawiający nie poinfor-
muje o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia. (…) Wskazać 
również należy, iż informacja na temat kwoty 
środków posiadanych przez Zamawiające-
go na sfinansowanie zamówienia może być 
także uzyskana w drodze dostępu do infor-
macji publicznej.” Mając na uwadze powyżej 
przytoczone twierdzenia, nie ma podstaw 
do wyciągania jakichkolwiek negatywnych 
konsekwencji wobec organizatora postępo-
wania ze względu na wcześniejsze ujawnienie 
przez niego planowanej kwoty. Ważne jest 
jednak by ujawnienie przeznaczonej na reali-
zację zamówienia kwoty na wcześniejszym 
etapie postępowania było zgodne z zasadą 
transparentności oraz równego traktowania. 
Określenie kwoty planowanej na sfinanso-
wanie zamówienia należy bez wątpienia do 
dyskrecjonalnej władzy zamawiającego. 

Podanie kwoty określonej w art. 86 ust. 3 usta-
wy Pzp przed otwarciem ofert – kiedy zama-
wiający nie miał jeszcze możliwości zapozna-

nia się z konkretnymi wycenami ofertowymi 
dokonanymi przez wykonawców w danym 
postępowaniu – ma na celu zabezpieczenie 
interesów wykonawców, tak by nie docho-
dziło do nieuprawnionych działań po stronie 
zamawiającego związanych z unieważnianiem 
postępowania o zamówienia publiczne z po-
wodu niedostatecznych środków lub całko-
witego jego braku na sfinansowanie danego 
zamówienia. Jeśli zdarzyłoby się, iż instytucja 
zamawiająca nie miałaby możliwości ustale-
nia, w jakiej wysokości i czy w ogóle zostaną 
jej przyznane środki finansowe na zrealizowa-
nie zamówienia publicznego, w konsekwencji 
czego nie byłaby w stanie podać realnej kwoty, 
jaką zamierza na nie przeznaczyć, postępo-
wanie to prowadzone byłoby od samego po-
czątku z naruszeniem przepisów ustawy Pzp, 
jak również ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych.

Kwota zaplanowana na wydatek z tytułu zamó-
wienia stanowi tylko i wyłącznie o środkach 
finansowych zabezpieczonych w budżecie 
konkretnego zamawiającego na sfinansowa-
nie danego przedsięwzięcia, które objęte jest 
postępowaniem o udzielenie zamówienia pu-
blicznego. Wynika ona z możliwości finanso-
wych organizatora postępowania (określane są 
one zazwyczaj w planie finansowym). Co waż-
ne, kwota przeznaczona przez zamawiającego 
na sfinansowanie zamówienia nie powinna być 
utożsamiana z ustaloną wartością zamówienia 
publicznego. Wynika to chociażby z różnicy 
wysokości podatku VAT w każdej z tych kwot. 
Podatek ten zawiera się w planowanych wy-
datkach, natomiast nie jest on uwzględniany 
przy ustalaniu wartości danego zamówienia. 
Wartość zamówienia powinna więc odzwier-
ciedlać wartość rynkową danego przedmiotu 
zamówienia, natomiast kwota, którą dysponuje 
organizator postępowania, odzwierciedla tyl-
ko i wyłącznie jego możliwości finansowe. 
Wskazywana przez zamawiającego kwota 
jest kwotą minimalną, której zwiększenie jest 
możliwe w dalszym toku postępowania. Może 
być więc ona wyższa albo niższa od całkowitej 
wartości zamówienia publicznego1.

Niejednokrotnie Krajowa Izba Odwoławcza 
wyrażała pogląd w swoim orzecznictwie, iż 
podanie do publicznej wiadomości i ujaw-
nienie kwoty, którą instytucja zamawiająca 

1 J. Pieróg, Prawo zamówień publicznych. Komen-
tarz 13. wydanie, Warszawa 2015, s. 375.

zamierza przeznaczyć na finansowanie za-
mówienia, ma charakter gwarancyjny – ma 
ona bowiem chronić wykonawców przed 
arbitralnym i nieuzasadnionym unieważ-
nieniem przez zamawiającego postępowa-
nia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 usta-
wy Pzp. Wskazuje się ponadto, iż przepisy 
art. 86 ust. 3 ustawy Pzp oraz art. 93 ust. 1 
pkt 4 ustawy Pzp "ustanawiają proceduralne 
ograniczenie arbitralności zamawiającego 
w określeniu kwoty, którą chce/zamierza wy-
dać na sfinansowanie zamówienia na etapie 
oceny ofert i unieważnienia postępowania 
w odniesieniu do tej kwoty. Zamawiający jest 
związany kwotą, którą zgodnie z art. 86 ust. 
3 ustawy Pzp podał przed otwarciem ofert 
tylko niejako "od dołu", tzn. nie może w celu 
uzasadnienia unieważnienia postępowania 
na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 
wskazać innej, niższej kwoty, którą zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
i tym samym zobowiązany jest udzielić za-
mówienia wykonawcy, który zaoferował cenę 
mieszczącą się w kwocie pierwotnie poda-
nej.” (tak m.in. wyrok KIO z dnia 22 sierpnia 
2011 r., sygn. akt KIO 1693/11; wyrok KIO 
z dnia 15 maja 2014 r., sygn. akt KIO 823/14). 

Podana bezpośrednio przed otwarciem ofert 
kwota jest wiążąca dla instytucji zamawiają-
cej jedynie w momencie, gdy cena najkorzyst-
niejszej oferty jej nie przekracza. W takim 
przypadku, przesłanka zawarta w art. 93 ust. 
1 pkt 4 ustawy Pzp nie znajdzie zastosowa-
nia – zaproponowana kwota nie przekracza 
bowiem wskazanej przez zamawiającego 
górnej granicy kwotowej. Co istotne, kwoty 
zaplanowanej na sfinansowanie zamówienia 
publicznego nie porównujemy jedynie z ceną 
oferty najkorzystniejszej, ale również z ofertą 
z najniższą ceną. Wynika to z faktu, iż przy 
zastosowaniu również pozacenowych kryte-
riów oceny ofert, nie zawsze oferta z najniż-
szą ceną jest najkorzystniejsza. Kwota ta nie 
jest natomiast wiążąca dla zamawiającego, 
jeżeli cena najkorzystniejszej z przedłożo-
nych ofert ją przewyższa.

Przesłanka unieważnienia 
postępowania
Kwota, jaką organizator postępowania ma w za-
miarze przeznaczyć na sfinansowanie zamówie-
nia publicznego – jak już wskazano powyżej – 
jest ściśle związana z przesłanką unieważnienia 
postępowania z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 
Wynika to z faktu, iż zamawiający unieważnia 

prawoPraWo

38 stycZeń-luty 2017Zamawiający   



Zbyt wysoka cena oferty jako przyczyna unieważnienia postępowania

postępowanie o udzielenie zamówienia publicz-
nego, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub 
oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na zreali-
zowanie zamówienia, chyba że zamawiający 
może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzyst-
niejszej oferty. Tym samym, wnioskując z treści 
powyższego przepisu, zamawiający nie może 
unieważnić postępowania powołując się na ową 
przesłankę, jeżeli cena najkorzystniejszej ofer-
ty lub oferta z najniższą ceną nie przewyższa 
kwoty, którą instytucja zamawiająca zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Nie jest obowiązkiem zamawiającego każdo-
razowe unieważnianie postępowań o udzie-
lenie zamówienia publicznego, w sytuacji, 

gdy cena oferty najkorzystniejszej w danym 
postępowaniu przekraczałaby równowartość 
kwoty przez niego zaplanowanej na realizację 
zamówienia. Celem omawianego przepisu 
jest bowiem uniknięcie unieważnienia po-
stępowania, jeżeli po zaistnieniu określonych 
przesłanek, zamawiający znajdzie dodatkowe 
środki pieniężne na wykonanie tegoż zamó-
wienia i może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej z ofert.

Zwiększenie kwoty do ceny oferty 
najkorzystniejszej
Treść przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp 
daje organizatorowi postępowania o udziele-
nie zamówienia publicznego uprawnienie do 
poszukiwania dodatkowych środków finan-
sowych, nie obliguje go natomiast do zwięk-
szenia kwoty na sfinansowanie zamówienia, 
którą podał on chwilę przed otwarciem ofert. 
Jest to przejaw zasady ochrony autonomii in-
stytucji zamawiającej. Zamawiający nie jest 
zobowiązany do poszukiwania nowych źródeł 
finansowania ponad kwotę, którą pierwotnie 
zabezpieczył celem wyboru oferty najkorzyst-
niejszej w postępowaniu, oraz zapobieżeniu 
unieważnienia postępowania (tak wyrok 

KIO z dnia 12 czerwca 2015 r., sygn. akt KIO 
1132/15). Analogicznie, odmowa zwiększenia 
kwoty podanej bezpośrednio przed otwarciem 
ofert nie może stanowić podstawy do jakich-
kolwiek roszczeń, bowiem ewentualne po-
zyskanie brakującej kwoty dofinansowania 
leży tylko i wyłącznie w gestii zamawiającego 
– jest jego indywidualną decyzją. Podmiot ten 
sam dokonuje oceny, jaką kwotę może prze-
znaczyć na sfinansowanie zamówienia, a kon-
trola gospodarowania środkami finansowymi 
przez instytucję zamawiającą zdecydowanie 
nie należy do kompetencji uczestników postę-
powania o udzielenie zamówienia publicznego 
(tak m.in. wyrok Sądu Okręgowego w Kato-
wicach z dnia 24 kwietnia 2008 r., sygn. akt 
XIX Ga 131/08). Organizator postępowania 

nie jest w żaden sposób zobligowany do udo-
wadniania, iż jego możliwości finansowe nie 
są wystarczające do zwiększenia środków 
finansowych. W zupełności wystarczające 
jest stwierdzenie, iż cena oferty przekracza 
wysokość kwoty przeznaczonej na realizację 
danego zamówienia, a instytucja zamawiająca 
nie chce lub nie może jej zwiększyć. 

Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła uwagę 
w jednym ze swoich wyroków, iż „…celem 
postępowania o zamówienie publiczne nie jest 
nabycie przez jednostkę przedmiotu postę-
powania "za wszelką cenę", ale nabycie go 
w warunkach własnej kalkulacji i założonego 
budżetu na dany cel, co mieści się w autono-
mii jednostki dokonującej nabycia określo-
nych rzeczy lub praw. Decyzja, wyrażająca 
zamiar nabycia określonego przedmiotu, tak 
jak każda decyzja podejmowana w warun-
kach rynkowych przez podmioty komercyjne, 
zawiera w sobie wyznaczone przez nabywcę 
granice, w jakich będzie się poruszał, w tym 
granice finansowe, do jakich jest zaintere-
sowany nabyciem przedmiotu zamówienia. 
Nie sposób więc obligować zamawiającego 
do poddawania każdorazowo, gdy cena oferty 

przekroczy tak wyznaczony próg, analizie 
swoich możliwości finansowych, ponad wolę 
nabycia przedmiotu zamówienia za określoną 
cenę. Zwiększenie tak założonego budżetu jest 
każdorazowo odstępstwem od pierwotnego 
zamiaru, a nie zasadą. Zasadą jest zatem, że 
zamawiający jest zainteresowany nabyciem 
przedmiotu zamówienia tylko do kwoty, jaką 
podał na otwarciu ofert jako ta, którą zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.” 
(tak wyrok KIO z dnia 20 kwietnia 2015 r., 
sygn. akt KIO 694/15). 

Wykonawcy nie mogą domniemywać, jakie 
faktycznie środki ma w posiadaniu insty-
tucja zamawiająca na sfinansowanie dane-
go zamówienia publicznego. Ich wysokość 
objęta jest bowiem – co do zasady – zasadą 
jawności finansów publicznych (art. 33 i 34 
ustawy o finansach publicznych). W związku 
z powyższym, wykonawca ma możliwość 
uzyskania pożądanych przez siebie informa-
cji w trybie przepisów ustawy z 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej2.

Pozyskiwanie środków finansowych
Jak wskazano powyżej, zamawiający ma 
możliwość podjęcia decyzji, czy w danym 
przypadku podejmie on próbę zwiększenia 
kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinan-
sowanie zamówienia, czy unieważni postępo-
wanie. Podkreślenia wymaga fakt, iż kwota 
jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia nie zawsze powinna 
być utożsamiana z kwotą, którą może on na 
ten cel przeznaczyć. Jeśli wystąpi zatem prze-
słanka unieważnienia postępowania wynika-
jąca z treści art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, 
do rozstrzygnięcia zamawiającego będzie 
należało, czy przeznaczy on na sfinansowa-
nie zamówienia kwotę wyższą od podanej 
przed otwarciem ofert i tym samym udzieli 
zwycięskiemu wykonawcy zadanie realizacji 
przedmiotu zamówienia publicznego. 

Przeniesienie wydatków przez zamawiające-
go zobowiązanego do stosowania przepisów 
ustawy Pzp jest możliwe przy jednoczesnym 
zachowaniu wszelkich obowiązujących prze-
pisów oraz procedur. W tej kwestii podmiot 
zamawiający nie ma pełnej dowolności – ogra-
niczają go bowiem uregulowania wskazujące 
w jaki sposób i w jakim zakresie przeniesienia 

2 S. Babiarz, Prawo zamówień publicznych. Ko-
mentarz, wyd. III, LexisNexis 2013.
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te mogą być dokonywane. Warto w tym miejscu 
poruszyć problematykę dokonywania przenie-
sień wydatków przez podmioty należące do 
sektora finansów publicznych. 

Przeniesienie środków stanowi w istocie in-
strument dokonywania pewnych zmian w bu-
dżecie państwa po stronie wydatków, który 
stosowany jest w celu uelastycznienia procesu 
budżetowego. Art. 162 pkt 3 ustawy o finansach 
publicznych stanowi, iż dokonywanie wydat-
ków następuje w granicach kwot określonych 
w planie finansowym, z uwzględnieniem prawi-
dłowo dokonanych przeniesień i zgodnie z pla-
nowanym przeznaczeniem, w sposób celowy 
i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwa-
nia najlepszych efektów z danych nakładów. 
Natomiast zgodnie z brzmieniem art. 171 ust. 
1 ustawy o finansach publicznych, dysponenci 
części budżetowych mogą dokonywać przenie-
sień wydatków między rozdziałami i paragra-
fami klasyfikacji wydatków, w ramach danej 
części i działu budżetu państwa, przy czym na 
podstawie upoważnienia dysponentów części 
budżetowych, przeniesień wydatków mogą 
także dokonywać kierownicy podległych im 
jednostek, ale tylko w obrębie jednego rozdziału 
klasyfikacji budżetowej. Powyższa zasada ma 
zastosowanie również przy innych zamawia-
jących. Mają oni możliwość dokonania prze-
niesień wydatków między rozdziałami i para-
grafami klasyfikacji wydatków, opierając się 
przy tym oczywiście na zasadzie wynikającej 
z art. 171 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Zamówienie podzielone na części
Decyzja o unieważnieniu postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego na podstawie art. 
93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp może zostać podjęta 
zarówno co do całości postępowania, jak i co do 
jego części. Poszczególne części zamówienia 
są bowiem odrębnie kontraktowanymi i finan-
sowanymi postępowaniami, na które składane 
są odrębne oferty, dokonywany jest oddzielny 
wybór oferty najkorzystniejszej, jak również za-
wierane są odrębne stosunki umowne (tak m.in. 
wyrok KIO z dnia 12 stycznia 2015 r., sygn. 
akt KIO 2729/14). Przy dopuszczeniu przez 
zamawiającego składania ofert częściowych 
złożona oferta co do każdej z części zamówie-
nia stanowi samodzielną ofertę w postępowa-
niu. Bez znaczenia ma tutaj fakt, na ile części 
zamówienia wykonawca składa oferty – każda 
z nich bowiem stanowi samodzielną całość (tak 
m.in. wyrok KIO z dnia 2 sierpnia 2011 r., sygn. 
akt KIO 1559/11). 

Zamawiający nie ma obowiązku zwiększa-
nia kwoty przeznaczonej na sfinansowanie 
konkretnej części zamówienia – ma on w tym 
zakresie swobodę. Może on mianowicie podjąć 
decyzję, do której części zamówienia chce 
dołożyć niezbędną kwotę, a do której nie. Przy 
czym należy podkreślić nieobowiązkowy cha-
rakter tejże czynności. Postępowanie może być 
więc przykładowo unieważnione tylko w za-
kresie wybranych jego części, a w pozostałych 
częściach zwycięskiemu oferentowi zostanie 
udzielone zamówienie publiczne. Niemniej 
jednak zamawiający może również – tak jak 
i w przypadku niepodzielonych postępowań  
– nie podejmować żadnych działań zmierza-
jących do zwiększenia kwoty przeznaczonej 
na sfinansowanie danego zadania. 

czynność unieważnienia 
postępowania
Podjęcie przez instytucję zamawiającą de-
cyzji o unieważnieniu postępowaniu może 
być dokonane jedynie w ściśle określonych 
sytuacjach. W wyroku z dnia 10 maja 2013 r. 
(sygn. akt KIO 969/13) Krajowa Izba Odwo-
ławcza wskazała, iż unieważnienie postępo-
wania o udzielenie zamówienia publicznego 
w oparciu o przesłankę wynikającą z treści 
art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp dopuszczalne 
jest:

 ● przed badaniem ofert – w przypadku, gdy 
ceny wszystkich złożonych w postępowa-
niu ofert przewyższają kwotę, jaką insty-
tucja zamawiająca planuje przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, jednocześnie 
niemożliwym jest zwiększenie przez orga-
nizatora postępowania tejże kwoty,

 ● po badaniu ofert, a przed dokonaniem ich 
oceny z zastosowaniem przewidzianych 
kryteriów wyboru oferty najkorzystniej-
szej – w sytuacji, gdy ceny złożonych 
przez wykonawców (którzy nie zostali 
wykluczeni i których oferty nie zostały 
odrzucone) w postępowaniu ofert prze-
wyższają kwotę, jaką to zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia publicznego, a jednocześnie 
nie może on tej kwoty zwiększyć,

 ● po badaniu i dokonaniu oceny ofert – gdy 
cena oferty uznanej za najkorzystniej-
szą przewyższa kwotę, jaką instytucja 
zamawiająca zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia, a jednocze-
śnie nie jest możliwe zwiększenie tejże 
wartości do kwoty oferty najkorzyst-
niejszej.

Kwota stanowiąca podstawę do unieważnienia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicz-
nego powinna być taka sama jak kwota podana 
przed otwarciem złożonych ofert, w związku 
z tym nie jest dopuszczalne obniżenie tejże 
kwoty. Jakiekolwiek próby podejmowane przez 
organizatora postępowania w celu wykazania 
konieczności zmniejszenia kwoty przeznaczo-
nej na sfinansowanie zamówienia, oraz w kon-
sekwencji nieodzownością unieważnienia na 
tej podstawie postępowania, każdorazowo po-
winno być traktowane jako naruszenie prawa. 

Warto wspomnieć, iż unieważnienie postępo-
wania na podstawie omawianego przepisu nie 
jest możliwe w sytuacji diametralnego pogor-
szenia się sytuacji finansowej zamawiającego, 
nawet gdy od momentu podania przez zama-
wiającego przed otwarciem ofert kwoty jaką 
planuje przeznaczyć na realizację zamówienia 
do wyboru oferty najkorzystniejszej miały miej-
sce okoliczności nieprzewidziane i całkowicie 
niezależne od zamawiającego. W przeszłości, 
ustawodawca krajowy dopuszczał możliwość 
unieważnienia postępowania w przypadku 
wystąpienia przesłanki wskazanej powyżej. 
Jednakże w obecnym stanie prawnym unieważ-
nienie na tej podstawie jest niedopuszczalne. 

Zamawiający zobowiązany jest do udziele-
nia zamówienia zwycięskiemu oferentowi, 
nawet w przypadku braku środków wskutek 
zdarzeń wyjątkowych, niemożliwych do 
przewidzenia. Wyjątek stanowi sytuacja, 
w której jednocześnie występują przesłanki 
unieważnienia wskazane w art. 93 ust. 1 
pkt 4 ustawy Pzp, oraz art. 93 ust. 1 pkt 6 
ustawy Pzp (istotna zmiana okoliczności 
powodująca, iż prowadzenie postępowania 
lub wykonanie zamówienia nie leży w in-
teresie publicznym, czego nie można było 
wcześniej przewidzieć). Organizator postę-
powania ma wówczas możliwość unieważ-
nienia postępowania powołując się na treść 
owego przepisu3. Unieważnienie postępo-
wania na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 
pkt 4 ustawy Pzp znajdzie więc zastosowa-
nie dopiero w momencie, gdy ewentualna 
modyfikacja budżetu uznana zostanie przez 
dysponenta środków finansowych jakim 
jest zamawiający za oczywiście bezcelową 
lub niemożliwą. ■

3 W. Dzierżanowski, Prawo zamówień publicznych. 
Komentarz, wyd. VI, LEX 2014.
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