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 Warszawa, dnia 09 września 2016 r.
Urząd Transportu Kolejowego

Biuro Administracyjno - Finansowe 

BAF-WLZP.251.18.2016.4.ASz

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

numer sprawy: BAF-251-549/2016

pn. Opracowanie i wdrożenie aplikacji wraz z algorytmem analizy zdarzeń kolejowych oraz 
świadczenie usługi utrzymania.

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) (dalej p.z.p.) 
zawiadamiam, że na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt 7, niniejsze postępowanie przetargowe 
zostało unieważnione, ponieważ obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 

W dniu 09.09.2016 r. o godz. 8:20 jedna ze złożonych i prawidłowo oznaczonych ofert 
została otwarta przez pracownika Kancelarii Głównej Zamawiającego. Zatem przed terminem 
otwarcia ofert doszło do naruszenia przepisów p.z.p. W trakcie obioru ofert z Kancelarii 
stwierdzono, iż jedna z ofert, której nadawcą jest OPKG Rzeszów Spółka Akcyjna, 
ul. Geodetów 1, 35-328 Rzeszów, oznaczona zgodnie z wymaganiami posiada ślady otwarcia 
koperty. Wewnątrz tej koperty, bez żadnego dodatkowego zabezpieczenia, znajduje się 
wymagana dokumentacja przetargowa. Według oświadczenia pracownika Kancelarii koperta 
została otwarta bez zapoznania się z treścią zawartej w niej korespondencji.

Zgodnie z art. 86 ust. 2  p.z.p. otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie 
terminu do ich składania. Wynikająca z wyżej wspomnianego przepisu zasada jawności 
stanowi jedną z fundamentalnych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego. Zasada jawności może być ograniczona przy tym wyłącznie w przypadkach 
wskazanych w ustawie. Zachowanie zasady jawności pozwala na urzeczywistnienie zasad 
nieuczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Otwarcie ofert ma charakter 
jawny nie tylko w stosunku do wykonawców, ale wobec wszystkich. 

Ponieważ czynności publicznego otwarcia ofert nie można powtórzyć, gdyż jest to czynność 
faktyczna a nie prawna, stwierdzić należy, że w analizowanej sytuacji zaistniał obiektywny 
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brak możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty, gdyż naruszenie przepisu art. 86 ust. 2 
p.z.p. wpływa na wynik postępowania. Za niewłaściwe działanie Zamawiającego należy 
zatem uznać dalsze kontynuowanie postępowania, gdyż integralność jednej z ofert została 
naruszona. 

Z uwagi na powyższe, otwarcie oferty przed publicznym otwarciem ofert i w dalszym ciągu 
kontynuowanie postępowania stanowi naruszenie zasad równego traktowania wykonawców. 
Dalsze prowadzenie postępowania w konsekwencji stanowiłoby pominięcie faktu 
nieprawidłowego otwarcia ofert. Dalsze postępowanie Zamawiającego prowadziłoby do 
naruszenia art. 86 ust. 1 i 2 p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 oraz ust. 3 p.z.p. W konsekwencji, 
postępowanie jest obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

W związku z powyższym Zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. Wobec powyższego w przedstawionym stanie faktycznym 
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione. 

Oferty złożone w przedmiotowym postepowaniu wraz z ofertą, której integralność została 
naruszona Zamawiający załączył do dokumentacji postępowania bez otwarcia, zgodnie 
z art. 96 ust. 2 p.z.p. 

Zamawiający jednocześnie informuje, że nie odstępuje od realizacji zamówienia i planuje 
powtórzenie postępowania w możliwie najkrótszym terminie.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Przetargowej

MONIKA INEZ FOLGART
NACZELNIK WYDZIAŁU NADZORU
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