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Informacja o unieważnieniu postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa ulic Sikorskiego, Trasy
Nadwarciańskiej, Olimpijskiej i Al. Konstytucji 3 Maja

Na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) Zamawiający informuje, iż w/w postępowanie zostało unieważnione.
Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 6) ustawy Pzp.
Uzasadnienie faktyczne: Niniejsze postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego
W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający wyznaczył termin składania ofert na dzień
30.08.2021r. na godzinę 9.oo. O godzinie 9.54 do Zamawiającego wpłynęła mailem informacja od
Wykonawcy o niemożności złożenia oferty w niniejszym postępowaniu z uwagi na – jak poinformował go
administrator platformy zakupowej - przeciążone serwery.
Zamawiający wystąpił do administratora Platformy Open Nexus o wyjaśnienie czy faktycznie
w 30.08.2021r. w godzinach składania ofert miała miejsce awaria systemu i czy nie było możliwości
złożenia oferty.
O godzinie 13.55 do Zamawiającego wpłynęła informacja mailowa potwierdzająca awarię serwerów
platformy zakupowej w godzinach 8.08- 9.11. Z wyjaśnień administratora wynika, że spowodowana była
bardzo szybkim wysyceniem pamięci RAM przez co serwer przestał odpowiadać. Platforma nie była
dostępna zarówno dla Wykonawcy, jak i dla Zamawiającego.
Awaria została usunięta o godz. 9.11, tj. przed terminem otwarcia ofert. Zamawiający opublikował
informację o kwotach jakie przeznaczył na realizację zamówienia i po godzinie 9.15 odszyfrował oferty,
które były zarejestrowane na platformie.
Awaria platformy za pomocą której prowadzone jest postępowanie nie była zawiniona przez
Zamawiającego, niemniej spowodowała, że zarówno Wykonawca, który zwrócił się z oficjalnym
zawiadomieniem o niemożności złożenia oferty, jak również inni potencjalni wykonawcy nie mieli
możliwości złożenia oferty.
W ocenie Zamawiającego fakt ten może mieć wpływ na wynik postępowania ponieważ zostaje
ograniczona uczciwa konkurencja. Ponadto istnieje możliwość, że wykonawca, któremu system
uniemożliwił złożenie oferty, mógłby złożyć ofertę, która mogłaby okazać się najkorzystniejsza.
Powyższe potwierdza obowiązujące w tym zakresie orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej (wyrok KIO
z dnia 14 stycznia 2019r. sygn.. KIO 2671/18; z dnia 14 stycznia 2020r. sygn. KIO 2603/19, z dnia 4 marca
2019r.sygn. KIO 268/19)
Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej zawartym m.in. w wyroku KIO z dnia
4 marca 2019r. sygn. KIO 268/19 „utrudnienie czy wręcz uniemożliwienie wykonawcy złożenia oferty,
narusza istotę postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i stanowi poważną wadę postępowania.
Nie musi być to przy tym celowe działanie ze strony zamawiającego ani okoliczność od niego zależna –
może wynikać właśnie z powodów technicznych (…).
Mając powyższe na uwadze Zamawiający zdecydował o unieważnieniu niniejszego postępowania,
jako obarczonego niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

