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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU
NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
ORAZ POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT
Dotyczy: Dostawa oraz montaż wyposażenia i pomocy dydaktycznych do pracowni elektrycznej,
gastronomicznej oraz logistycznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Gryfinie w ramach
projektu „Zawodowcy” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020,
Działanie 8.6. Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów
uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych
formach kształcenia zawodowego.
Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający unieważnia czynność oceny
i wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanej w dniu 31 marca 2021 roku oraz zawiadamia
o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu –
w zakresie wszystkich części.
Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej ofert
Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający przygotowuje
i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej
konkurencji i równe traktowanie wykonawców oraz zgodnie z zasadami proporcjonalności
i przejrzystości. Zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadami
ustawy (art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych).
W dniu 31 marca 2021 roku Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty oraz
przesłał zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą e-mail do Wykonawców biorących
udział w ww. postępowaniu. W dniu 01 kwietnia 2021 roku jeden z wykonawców poinformował
Zamawiającego, iż wybór ofert został dokonany niezgodnie z przepisami ustawy. W wyniku
otrzymanej informacji Zamawiający dokonał analizy dokumentacji oraz stwierdził, że czynność
wyboru najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu była obarczona błędem ujawnionym dopiero po
zakończonej ocenie.
Tym samym Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu czynności badania
i oceny ofert dokonanej w dniu 31 marca 2021 roku, opierając się na podstawowych zasadach
zamówień publicznych oraz na orzecznictwie, m.in. KIO z dnia 23 września 2010 r. KIO 1939/10,
zgodnie z którym: „W ocenie Izby Zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia
decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub
zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie(…) Nadrzędną zasadą dotyczącą
wszelkiego rodzaju czynności przedsiębranych przez instytucje zamawiające w toku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego jest ich zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień
publicznych”, KIO 2685/10, 2686/10 wskazuje się na „prawo zamawiającego do samodzielnego

unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponownego badania
ofert oraz wyboru najkorzystniejszej oferty, choćby taki obowiązek nie wynikał z wyroku Krajowej
Izby Odwoławczej albo sądu powszechnego, a termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej
upłynął. Celem wszczęcia i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne jest zawarcie ważnej
oraz niepodlegającej unieważnieniu umowy z wykonawcom wybranym zgodnie z przepisami ustawy”.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia czynność oceny i wybory
najkorzystniejszej oferty oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.
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