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INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

W odpowiedzi na publikację „Informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej” z dnia
8 sierpnia 2017 r., w postępowaniu pn. „Usługa organizacji i przeprowadzenia szkoleń 
z zakresu architektury systemów sterowania ruchem kolejowym oraz diagnostyki i utrzymania 
pojazdów trakcyjnych i wagonów towarowych”, do Zamawiającego wpłynęło pismo, 
w którym zwrócono uwagę na możliwość popełnienia błędu podczas oceny ofert w kryterium 
„Doświadczenie”.
Mając na uwadze dotrzymanie zasady obiektywności podczas oceny ofert, przeanalizowano 
treść „Ogłoszenia o zamówieniu” oraz zgromadzoną w postępowaniu dokumentację. 
W wyniku analizy stwierdzono, że tematyka szkoleń podlegająca ocenie, wykazana przez 
Wykonawców w ofertach, może budzić zasadne wątpliwości w kontekście zgodności 
tematycznej lub powiązania z przedmiotem zamówienia. Należy przy tym wskazać, 
że dokumentacja postępowania nie pozwalała na zastosowanie instytucji wyjaśnienia treści 
złożonych ofert w przypadkach budzących wątpliwości. Powyższe sprawia, że nie jest 
możliwa powtórna ocena ofert, która nie będzie budziła wątpliwości którejkolwiek ze stron 
postępowania co do obiektywności tej oceny.
Mając powyższe na uwadze oraz zasadę wynikającą z dyspozycji art. 138o. ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 
2164 z późn. zm.) stwierdzającą, że zamówienie powinno być udzielone w sposób 
przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący, Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu 
postępowania.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż przewiduje powtórzenie przedmiotowego 
postępowania po uprzedniej modyfikacji dokumentacji w zakresie doprecyzowania zasad 
oceny ofert oraz możliwości wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia 
oferty w zakresie wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu lub braku podstaw 
do wykluczenia.
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