Warszawa, dnia 30.10.2020 r.
Zamawiający:
Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Adres do korespondencji:
Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa
fax (0 22) 55 32 597
Do wszystkich zainteresowanych,
Dotyczy: przetargu nieograniczonego WF-37-27/20 pn. „Dostawa detektora korelacji czasowych”,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”.
INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Zamawiający unieważnił przedmiotowe postępowanie na podstawie art. art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy,
gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający ustalił w dniu 26 października 2020 roku iż otwarcie ofert w przedmiotowym
postępowaniu odbyło się z naruszeniem art. 86 ustawy.
Zgodnie z treścią dokumentacji przedmiotowego postępowania, tj. Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu nr 2020/S 183-441504 otwarcie ofert zostało przewidziane
na dzień 22 października 2020 r. na godzinę 11:15.
Zamawiający nie dokonał publicznego otwarcia ofert w przewidzianym terminie jak też nie zamieścił na
swojej stronie internetowej informacji z otwarcia ofert.
Otwarcie ofert miało miejsce dopiero w dniu 27 października 2020 r. z naruszeniem publicznego
charakteru tej czynności.
W oparciu o powyższe fakty należy uznać, że Zamawiający naruszył naczelną zasadę postępowania o
udzielenie zamówienia, której przejawem jest art. 86 ustawy, regulujący sposób publicznego otwarcia
ofert. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej podkreśla się, że otwarcie ofert ma charakter jawny
nie tylko w stosunku do wykonawców, ale erga omnes (wyrok z 12 października2009 r. sygn. KIO/UZP
1344/09).
W praktyce zamawiający winien dokonać publicznego otwarcia złożonych ofert w przewidzianym na
ich otwarcie terminie, po dokonaniu stosownych czynności na platformie, na której złożono te oferty
(np. zalogowanie, odszyfrowanie i pobranie ofert). Następnie zamawiający powinien odczytać z ekranu
komputera wymagane prawem informacje. Skoro przepisy ustawy nakazują, aby jawny charakter miały
wszystkie czynności związane z otwarciem ofert, obejmuje to również czynności związane z
rozszyfrowaniem i uzyskaniem przez zamawiającego wglądu do treści uprzednio zaszyfrowanej oferty.
Niedokonanie jawnych czynności w terminie wyznaczonym dla ich przeprowadzenia może budzić
poważne wątpliwości co do tego, czy nie doszło do ingerencji w treść niepublicznie otwartych ofert oraz
ma charakter uchybienia nieusuwalnego.
W oparciu o powyższe należy uznać, że przedmiotowe postepowanie należy bezwzględnie unieważnić,
ze względu na łączne zaistnienie trzech przesłanek:
1) naruszenie przepisów ustawy przez Zamawiającego, które miało wpływ na wynik postępowania
2) nieusuwalny charakter tego naruszenia
3) naruszenie powoduje niemożność zawarcia ważnej umowy.
Z poważaniem,
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