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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie naprawy czwartego poziomu utrzymania P4 z poprawą funkcjonalności na 2 

pojazdach- nr sprawy SKMMU.086.61.21. 

 

Zamawiający informuje, iż unieważnienia przedmiotowe postepowanie w całości tj. w 

odniesieniu do Zadania nr 1 i nr 2.  

 

Uzasadnienie: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Podstawa 

prawna: art. 255 ust.63 ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t.Dz. 

U. z 2021.1129 z 18.05.2021 r.). 

  

Termin składania ofert został wyznaczony na dzień 04.04.2022 roku do godz. 10.00 

Do wskazanej powyżej daty została skutecznie wniesiona jedna oferta, Wykonawcy: 

PESA Mińsk Mazowiecki S.A. Ul. Gen. K. Sosnkowskiego 34, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

Natomiast drugi Wykonawca (finanse@serwis-mieczkowski.pl) złożył ofertę za 

pośrednictwem poczty internetowej- wysyłając ofertę na adres: przetargi@skm.pkp.pl, a wiec w 

sposób nieprawidłowy z pominięciem platformy miniportal, z adnotacją „awaria gov”. 

Zamawiający wezwał Wykonawcę do udowodnienia zaistnienia awarii systemu, która 

uniemożliwiła złożenie oferty. Wykonawca w wyznaczonym terminie złożył stosowne 

wyjaśnienia, wskazując awarię formularza do złożenia, zmiany wycofania formularza lub 

wniosku. Awaria systemu została usunięta dnia 04.04.2022 o godz. 20.02., a  więc już po 

terminie składania ofert. 

Biorąc pod uwagę powyższe postepowanie obarczone jest wadą, która uniemożliwia zawarcie 

ważnej umowy, gdyż jeden z Wykonawców, mimo woli złożenia oferty, nie mógł jej skutecznie 

złożyć. 

 

 Jednocześnie przepis art. 64 PZP zobowiązuje Zamawiającego do korzystania z narzędzi i 

urządzeń komunikacji elektronicznej, które nie ograniczają wykonawcom dostępu do 

postępowania o udzielenie zamówienia lub konkursu. Tym samym stroną odpowiedzialną za 

zapewnienie prawidłowo działającej infrastruktury do komunikacji w przetargu nie jest 

wykonawca, a zamawiający (tak też Krajowa Izba Odwoławcza - sygn. KIO 2671/18.) 

http://www.skm.pkp.pl/
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