
              Węgrów, dnia 18 stycznia 2021 r. 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 

39 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze 

zm.) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej od kwot określonych 

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień 

publicznych na „Świadczenie usług w zakresie kompleksowego sprzątania pomieszczeń Sądu 

Rejonowego w Węgrowie oraz posesji Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej 

w Węgrowie”, nr postępowania A.261-90/2020. 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu ww. postępowania na podstawie art. 

93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 1843 ze zm.). 

Uzasadnienie: 

 

W dniu 14.01.2021 r. w ramach ww. postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego przeprowadzono czynność otwarcia ofert, dokonując otwarcia ośmiu ofert 

(odpowiednio zamieszczając informację z otwarcia ofert na stronie internetowej 

Zamawiającego). Po zakończeniu tej czynności okazało się, że Zamawiający jest 

w posiadaniu jeszcze jednej oferty, złożonej w wyznaczonym przez Zamawiającego 

terminie. 

Zgodnie z doktryną i orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej czynność 

otwarcia ofert jest czynnością jednorazową i niepowtarzalną. W wyroku z dnia 

29 czerwca 2016 r., sygn. akt KIO 1069/16, Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, cyt.: 

„Publiczne otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie może zostać 

powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza. że brak publicznego 

otwarcia ofert stanowi wadę tego postępowania, które wywiera istotny wpływ na umowę. 

Tego typu nieusuwalna wada istnieje zawsze, niezależnie od tego czy oferta, która nie 

została publicznie otwarta jest ofertą najdroższą czy też plasuje się wyżej w rankingu 

kryteriów oceny ofert. (...) Brak podania do publicznej wiadomości - odczytania nazwy, 

adresu wykonawcy, informacji dotyczących ceny oferty i innych elementów wymienionych 

w art. 86 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych powoduje, że postępowanie 

obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego”. 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzieleniu zamówienia jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia 

wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

Biorąc pod uwagę przedstawione okoliczności, Zamawiający podjął decyzję 
o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 

https://sip.lex.pl/#/document/539014813?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/17074707?unitId=art(86)ust(4)&cm=DOCUMENT

