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Poznań, dnia 31.05.2019 r. 

332/03/19 

 

ZAWIADOMIENIE 

O 

WYBORZE 

OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

na 

zakup komputerów, urządzeń drukujących, urządzeń sieciowych oraz oprogramowania 

dla Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu 

 

Postępowanie o udzielenie w/w zamówienia publicznego prowadzone  

było w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. 

 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: 

art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych: Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia; 

Zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu pkt. II.3) przedmiot zamówienia podzielony jest na                         3 części. 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: 3. Zgodnie z 

treścią SIWZ pkt. 3.1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 3 części. 

Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 3.3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. 

Pomiędzy treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a treścią ogłoszenia o zamówieniu zachodzi 

rozbieżność co do możliwości składania ofert częściowych. 

Powyższej rozbieżności pomiędzy zapisami SIWZ, a ogłoszeniem o zamówieniu nie da się usunąć na tym etapie 

postępowania. 

Powyższe rozbieżności mogły mieć wpływ na decyzję udziału w postępowaniu oraz mogą mieć wpływ na wybór oferty, 

a tym samym na wynik postępowania, co mogło naruszyć zasadę określoną w art. 7 ust. 1 ustawy Pzp tj. 

Do relacji SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu odniosła się Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 2 czerwca 2010 r., 

KIO/UZP 939/10, stwierdzając, że "ustawa nie pozwala na przyjęcie prymatu zapisów siwz nad treścią ogłoszenia. Są to 

dokumenty, które powinny być ze sobą spójne i w sposób jednakowy opisywać np. sposób oceny spełniania warunków 

udziału w postępowaniu wymieniając przy tym taki sam katalog dokumentów, które należy wraz z ofertą przedłożyć. 

Ogłoszenie, które zwykle jest dokumentem, na podstawie którego wykonawcy wstępnie decydują, czy realizacja 

danego zamówienia znajduje się w zasięgu ich możliwości, w szczególności czy są w stanie wykazać spełnianie 
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warunków udziału w postępowaniu, nie może wprowadzać w błąd, bowiem prowadziłoby to wprost do naruszenia art. 

7 ust. 1 Pzp wymagającego od Zamawiającego przygotowania i przeprowadzenia postępowania z zachowaniem 

uczciwej konkurencji i w sposób gwarantujący równe traktowanie wykonawców. 

 

W tej sytuacji biorąc pod uwagę art. 146 ust. 6. Ustawy Prawo zamówień publicznych  Prezes Urzędu może wystąpić 

do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania 

czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania 

Podobny tok rozumowania obrazuje wyrok z dnia 30 grudnia 2016 r. KIO (KIO 2389/16), którego teza stanowi, że 

„Ustawodawca w tym przepisie zawarł również przesłankę materialną takiego wystąpienia o unieważnieniu umowy, tj. 

takiego naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik 

postępowania. Ustawodawca zatem przewidział, że umowa w sprawie zamówienia publicznego podlega także 

unieważnieniu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego doszło do określonego naruszenia przez 

Zamawiającego przepisów ustawy z 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, które miało lub mogło mieć wpływ na 

wynik postępowania. Przepis zawiera dwie podstawy materialne unieważnienia umowy.” 

Również w wyroku z dnia 22 września 2017 r. (sygn. akt Sygn. akt KIO 1893/17) KIO stwierdziło: „Stąd orzecznictwo i 

doktryna w przeważającej części trafnie przyjmują, że zamawiający unieważniając postępowania z powołaniem się na 

normę art. 93 ust. 1 pkt 7 pzp – uprawnieni są do wzięcia pod uwagę nie tylko okoliczności wąsko opisanych w art.146 

ust. 1 pzp, ale mogą i powinni uwzględniać okoliczności skutkujące unieważnieniem umowy mieszczące się w klauzuli 

generalnej art. 146 ust. 6 pzp. Przyznanie wyłącznej kompetencji Prezesowi UZP do wzruszania na drodze sądowej 

zawartych już umów nie powinno powodować, że zamawiający nie mogą zapobiec ich zawarciu dzięki uprzedniemu 

unieważnieniu prowadzonego postępowania, w razie stwierdzenia, że jest ono obarczone poważnymi i nieusuwalnymi 

wadami, które negatywnie rzutują na ważność umowy w sprawie zamówienia publicznego”. 

 

 

Adam Szymanowski 
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Załączniki: 
Nr 1 – zbiorcze zestawienie złożonych ofert 

Załącznik nr 1 

 

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert 

CZĘŚĆ NR 1 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 

Cena za 

przedmiot 

zamówienia 

(PLN) 

Termin 

dostawy 

(dni) 

Okres 

gwarancji i 

płatności  

1 
Paweł Owczarzak Eupol 

Ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wlkp. 
198 668,77 21 

Zgodnie 

z SIWZ 

2 
Komputronik Biznes Sp. z o.o. 

Ul. Wolczyńska 37, 60-003 Poznań 
198 115,93 21 

Zgodnie 

z SIWZ 

 

CZĘŚĆ NR 2 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 

Cena za 

przedmiot 

zamówienia 

(PLN) 

Termin 

dostawy 

(dni) 

Okres 

gwarancji i 

płatności  

1 
Paweł Owczarzak Eupol 

Ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wlkp. 
35 815,83 21 

Zgodnie 

z SIWZ 

 

 

CZĘŚĆ NR 3 

Lp. Nazwa i adres wykonawcy 

Cena za 

przedmiot 

zamówienia 

(PLN) 

Termin 

dostawy 

(dni) 

Okres 

gwarancji i 

płatności  

1 
Paweł Owczarzak Eupol 

Ul. Palinkiewicza 3, 63-000 Środa Wlkp. 
18 323,31 21 

Zgodnie 

z SIWZ 

 


