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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Dotyczy: postępowania przetargowego na „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia” znak sprawy:
8/2019.
Na mocy art. 93 ust 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2018r, poz. 1986 z późn. zm.) Zarząd Przedsiębiorstwa Produkcyjno
Usługowo Handlowego „RADKOM” Sp. z o. o. unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego pn.: „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia” znak sprawy: 8/2019.
UZASADNIENIE.
Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 12.04.2019r. o godzinie 10:30.
Mimo skutecznego doręczenia Zamawiającemu oferty przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie (w
dniu 12.04.2019r. o godz. 8:50), doszło do jej pominięcia w trakcie terminowej czynności otwarcia
wszystkich ofert.
Złożoną ofertę uznano za ofertę wycofaną z postępowania przetargowego zgodnie
z wnioskiem Wykonawcy A.O. Kowalczyk Sp. z o.o. ul. Chmielna 34, 00-020 Warszawa adres do
korespondencji ul Jana Kazimierza 64, 01-248 Warszawa, informującym o rezygnacji
z uczestnictwa w przedmiotowym postępowaniu wraz z wezwaniem do zwrotu wadium. Omyłka
spowodowana była błędnie wpisanymi danymi na kopercie Wykonawcy przez Przedstawiciela
Wykonawcy A.O. Kowalczyk dostarczającego ofertę do Zamawiającego. W sesji otwarcia ofert
uczestniczyli przedstawiciele A.O. Kowalczyk, którzy nie zgłosili zastrzeżeń, że przypisanie nie
otwartej koperty do oferty firmy AO Kowalczyk jest nieprawidłowe. Zamawiający po zakończeniu sesji
otwarcia ofert powziął informację, iż koperta która nie została otwarta jako oferta firmy „A. O.
Kowalczyk – Warszawa ul. Jana Kazimierza 64”, jest ofertą A.O. MK Sp. z o. o.. tzn. innej firmy niż
napisane było na kopercie oraz że AO Kowalczyk nie złożył w przedmiotowym postępowaniu oferty.
Brak podania do publicznej wiadomości – odczytania nazwy, adresu wykonawcy, informacji
dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych w art. 86 ust. 4 p.z.p. powoduje, że
postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia zawarcie
ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zgodnie z wyrokiem KIO z dnia 02-03-2017sygn. KIO 281/17 Postępowanie winno podlegać
unieważnieniu, jeśli obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Za wadę niemożliwą do
usunięcia należy uznać tylko taką wadę, której zamawiający nie jest w stanie usunąć z własnej
inicjatywy, poprzez dokonanie czynności określonych w prawie zamówień publicznych. Musi to być
zatem wada powodująca zdarzenie nieodwracalne, którego konsekwencji Zamawiający nie jest w
stanie naprawić poprzez własne działania. (...).
W związku z powyższym Kierownik Zamawiającego unieważnienia postępowanie zgodnie
z art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy Pzp tj. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia,
jeżeli: postepowanie obaczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
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