Egzemplarz nr 1
Malbork, dnia 27.08.2015 r.

Wszyscy Zainteresowani
(strona internetowa Zamawiającego)

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy:
ZP/98/VIII/2015/NJ. Nazwa zadania: „Remont bram garażowych, wymiana
instalacji elektrycznej w budynku nr 15/1663 w Jednostce Wojskowej 1128
w Malborku”

ZAWIADOMIENIE
O UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
1.

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający
informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na: „Remont bram
garażowych, wymiana instalacji elektrycznej w budynku nr 15/1663 w Jednostce
Wojskowej 1128 w Malborku”.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie faktyczne: Zgodnie z dyspozycja art. 93 ust. 1 pkt. 7 Ustawy Prawo
zamówień publicznych Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do
usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego.
Nieusuwalną wadą postępowania jest ujawnienie przez Zamawiającego
kosztorysu inwestorskiego wraz z konkretnymi kwotami. Wada w tym przypadku
jest nieusuwalna, ponieważ nie można cofnąć czynności technicznej w postaci
ujawnienia tego rodzaju danych na stronie internetowej.
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Fakt ujawnienia przez Zamawiającego w trakcie postępowania kosztorysu
wraz z konkretnymi kwotami dla każdej pozycji może mieć wpływ na wynik
postępowania. Po pierwsze można postawić zarzut nierównego traktowania
wykonawców, gdyż niekoniecznie każdy z wykonawców mógł uzyskać dostęp do
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz dokumentacji przetargowej za
pośrednictwem strony internetowej. Oznaczało by to, że Wykonawcy, którzy
pobrali dokumentację ze strony internetowej Zamawiającego posiadali więcej
informacji, które mają wpływ na treść sporządzanych ofert, w szczególności
oferowanych cen. Po drugie, nie można wykluczyć wpływu informacji w postaci
kwot przewidzianych

w kosztorysie inwestorskim

na ostateczny wynik

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
W niniejszej sprawie znajduje również zastosowanie wyrok Krajowej Izby
Odwoławczej z dnia 13 stycznia 2014r. (sygn. akt KIO/2901/13) z którego wynika,
iż podanie kosztorysu inwestorskiego wraz z kwotami ma wpływ na wynik
postępowania. Wskazane okoliczności stanowią wady postępowania (naruszenie
procedury postępowania o udzielenie zamówienia), których nie można cofnąć,
a tym samym mają charakter nieusuwalny. Jest to wada postępowania
uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy.
2.

Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zamierza powtórzyć procedurę
przetargową.

DOWÓDCA

Wykonano w 1 egz.:
Egz. nr 1 – ad acta T:11/13 (B c)
Wykonał: M. Sikorska (tel. 261 536 789)
Dostęp do dokumentu: Sekcja Zamówień Publicznych
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