
 

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy               Warszawa, dn. 02.08.2017r. 
Urząd Dzielnicy Praga Południe  
Wydział Zamówień Publicznych 
ul. Podskarbińska 6, 03-833 Warszawa, tel. (022) 44 35 509 

ppl.wzp@ium.warszawa.pl , www.pragapld.waw.pl 

Zatwierdził Kierownik Zamawiającego 
Z-ca Burmistrza Dzielnicy Praga – Południe Pan Piotr Żbikowski 

 

Informacja o uniewa żnieniu cz ęści post ępowania 

Znak sprawy: UD-VI-ZP/61/17 

Przedmiot zamówienia 

Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 18, ul. Angorska 2  w Warszawie – zadanie I, Budowa 
placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 22, ul. Boremlowska 6/12 w Warszawie – zadanie II, Budowa 

placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 27, ul. Abrahama 10 w Warszawie – zadanie III, Budowa placu 
zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 20, ul. Afrykańska 11 w Warszawie – zadanie IV 

Tryb postępowania przetarg nieograniczony  

Numer cz ęści  lub opis zadania /zadań Budowa placu zabaw dla nowopowstaj ącej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnaz jum Nr 
18, ul. Angorska 2  w Warszawie – zadanie I 

 
Nazwa (firma) lub nazwisko oraz adres wykonawcy, 
którego ofertę wybrano * 

nie wybrano wykonawcy gdy ż post ępowanie w tej cz ęści (zadanie I) obarczone jest wad ą 
uniemo żliwiaj ącą zawarcie umowy  

Uzasadnienie unieważnienia 
postępowania* 

Wyst ąpiły nast ępuj ące okoliczno ści powoduj ące, że post ępowanie w tej cz ęści nale ży uniewa żnić:  
    W dniu 31.07.2017 r. otwierane były trzy postępowania przetargowe w tym przedmiotowe postępowanie składające się z czterech części. W 
związku z dużym napływem ofert jedna z nich została omyłkowo zabrana przez innego pracownika WZP. W związku z powyższym publiczne 
otwarcie ofert w zadaniu I - Budowa placu zabaw dla nowopowstającej Szkoły Podstawowej w miejscu wygaszanego Gimnazjum Nr 18, ul. 
Angorska 2  w Warszawie, odbyło się bez jednej prawidłowo zło żonej oferty . Omyłkę odkryto po fakcie w trakcie otwierania ofert w 
następnym przetargu (o godz. 15:00).  Przepisy dotyczące zamówień publicznych kładą szczególny nacisk na poszanowanie przez 
zamawiającego, wprowadzonej art. 8 p.z.p., zasady jawności postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz równości w dostępie do 
postępowania przetargowego wszystkich wykonawców. Obowiązujące orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej nakazuje postępowanie w tej 
części unieważnić. Zastosowanie znajdzie tu art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 p.z.p. stanowiący przesłankę unieważnienia 
postępowania. Wada postępowania jest nieusuwalna, oraz wywiera tak istotny wpływ na umowę w sprawie zamówienia publicznego, że 
powoduje jej bezwzględną nieważność, a tym samym prawną bezskuteczność. "Złożenie w sposób skuteczny oferty powoduje, bowiem, że na 
Zamawiającym ciąży obowiązek dokonania jej otwarcia, zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p. i podjęcia dalszych czynności. Natomiast w 
przypadku, mimo skutecznego złożenia oferty (w warunkach określonych przez Zamawiającego), zaniechanie czynności otwarcia skutkuje, (...), 
koniecznością unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p." – wyrok KIO z 29 sierpnia 2008 r. (KIO/UZP 
855/08). 

 
 


