Ostrowiec Świętokrzyski, dnia 21 czerwca 2021 r.
Or.271.8.5.2021
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Działając na podstawie art. 255 pkt 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) zwanej dalej Pzp, Zamawiający:
Gmina Ostrowiec Świętokrzyski, ul. Jana Głogowskiego 3/5, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski,
unieważnia postępowanie pn: Budowa oświetlenia ulicy Leśnej oraz ulic bocznych.
Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania
Zgodnie z art. 255 pkt 6 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
W wyznaczonym do składania ofert terminie t.j. do 16.06.2021 r. do godz. 1000 zostały
złożone dwie oferty. Obydwie oferty zostały złożone za pośrednictwem miniPortalu na ePUAP
Zamawiającego. O godzinie 1100 Komisja Przetargowa przystąpiła do otwarcia ofert. Oferta
firmy ELEKTROTECH Ewelina Mucha Sancygniów 80, 28-440 Działoszyce została
prawidłowo złożona i odszyfrowana, natomiast oferty firmy Zakład Instalacji i Sieci
Elektroenergetycznych ELEKTROBUD Sp. J. ul. Jana Kilińskiego 20D, 27-400 Ostrowiec
Świętokrzyski nie udało się otworzyć. Przesłany plik w formacie zip.xml nie pozwalał
wyodrębnić jego zawartości ani przekształcić do postaci umożliwiającej zapoznanie się z jego
zawartością za pomocą standardowych narzędzi informatycznych. Po dokonaniu analizy pliku
Komisja stwierdziła, że został on podpisany elektronicznie z wykorzystaniem standardu
XAdES, który wymaga użycia zewnętrznego narzędzia pozwalającego wyodrębnić i odczytać
opatrzone nim pliki, tj. usługi podpisu elektronicznego na stronie www.gov.pl. Pomimo kilku
prób nie udało się otworzyć oferty.
Komisja w dniu 16.06.2021 r. zamieściła informację z otwarcia ofert na stronie
prowadzonego postępowania, w której podała informację o tym, że oferty Wykonawcy ZIiSE
ELEKTOBUD Sp. J. nie da się odczytać, dokument złożony w pliku zip. zip, po odszyfrowaniu
zip.xml.
Wykonawca po zapoznaniu się z informacją z otwarcia ofert, poinformował
telefonicznie Zamawiającego, że według niego oferta została sporządzona i złożona
prawidłowo.
W dniu 17.06.2021 r. Komisja podjęła kolejne próby otwarcia pliku i odczytania
zawartości złożonej oferty, tym razem zakończone powodzeniem.
Po przeprowadzonych czynnościach wyjaśniających, Komisja uznała, że najbardziej
prawdopodobną przyczyną braku możliwości otwarcia przesłanego pliku były problemy
techniczne. Zamawiający nie jest w stanie stwierdzić, czy problem wystąpił we własnej
infrastrukturze informatycznej, czy też w serwisie gov.pl.
Zgodnie z art. 222 ust.1 Zamawiający w SWZ i ogłoszeniu ustalił termin otwarcia ofert
w dniu składania ofert na godzinę 1100 i w tym terminie Komisja przystąpiła do czynności
otwarcia ofert. W zaistniałym przypadku nie ma zastosowania przepis art.222 ust.2 „Jeżeli

otwarcie ofert następuje przy użyciu systemu teleinformatycznego, w przypadku awarii tego systemu,
która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez zamawiającego, otwarcie
ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii”.

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych „Sposób postępowania z ofertą
elektroniczną, z którą zamawiający nie jest w stanie się zapoznać” udostępnionej na stronie
internetowej UZP: www.uzp.pl , (dotyczy co prawda starego stanu prawnego, ale biorąc
pod uwagę w zasadzie identyczne regulacje w tym zakresie w nowym Pzp, odnosi się
do przedmiotowej sytuacji),Zamawiający nie miał podstaw prawnych do odroczenia otwarcia
ofert w czasie ani do przedłużenia terminu otwarcia. Nie mógł również dokończyć
przerwanego, czy nie w pełni przeprowadzonego otwarcia ofert. Czynność otwarcia ofert
nie może zostać powtórzona w danym postępowaniu, jest to bowiem czynność faktyczna oraz
jednokrotna.
W związku z niemożliwością otwarcia przesłanych przez ELEKTROBUD Sp. J. plików
mogących zawierać ofertę, Zamawiający podjął czynności mające na celu wyjaśnienie
przyczyny niemożliwości otwarcia tych plików. Po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających
Zamawiający uznał, że przyczyna braku możliwości otwarcia przesłanych plików leży
po jego stronie i spowodowana jest problemami technicznymi w infrastrukturze
informatycznej.
Wobec powyższego zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania zawarte
w art. 255 pkt. 6 Pzp i Zamawiający unieważnia postępowanie, gdyż obarczone jest niemożliwą
do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego. W tym przypadku wadą postępowania jest naruszenie
jednej z głównych zasad udzielenia zamówień publicznych tj. zasady zachowania uczciwej
konkurencji oraz równego traktowania wykonawców.
Ponadto, gdyby Zamawiający w tak prowadzonym dalej postępowaniu udzielił zamówienia
wybranemu wykonawcy, naruszył by drugą zasadę udzielania zamówień zawartą
w art.7 ust.2 Pzp.
Zgodnie z art. 262 ustawy Pzp zamawiający niezwłocznie zawiadomi wykonawców,
którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu, o wszczęciu kolejnego
postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam
przedmiot zamówienia.
Pouczenie.
Na czynność unieważnienia postępowania przysługują wykonawcy środki ochrony prawnej
na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), (art.505-590).
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 5 dni od dnia
przekazania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia,
jeżeli informacja została przekazana przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
Z up. Prezydenta Miasta
Dominik Smoliński
Wiceprezydent Miasta
Ostrowca Świętokrzyskiego
2|Strona

