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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA 

 

Działając na podstawie Rozdziału XVIII. „Ogłoszenia o zamówieniu” dla postepowania 

o zamówienie publiczne na usługę społeczną pod nazwą: „Przygotowanie i dostarczenie 

posiłków do Przedszkola w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Jaktorowie w latach 2021 

- 2022, w dniach w których pracuje przedszkole” opublikowanego w dniu 02.12.2020 r. 

na stronie internetowej www.bip.jaktorow.pl niemniejszym zawiadamiam, że przedmiotowe 

postępowanie 

zostaje unieważnione 

z uwagi na fakt, że obarczone jest niemożliwym do usunięcia błędem, uniemożliwiającym 

podpisanie, niepodlegającej unieważnieniu, umowy o realizację zadania publicznego. 

 

Uzasadnienie faktyczne 

Jednym z warunków udziału w postępowaniu było wykazanie się przez Wykonawców 

doświadczeniem w realizacji zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia. Jednocześnie 

Zamawiający przewidział, iż doświadczenie Wykonawcy będzie stanowiło jedno 

z dość ważnych kryteriów oceny ofert, które posiadało wagę aż 40 pkt. Zamierzeniem 

Zamawiającego było to aby do kryterium przedstawić wykonane usługi, wraz z dokumentami 

potwierdzającymi, że zostały one zrealizowane należycie, inne niż usługi wykazywane 

dla potwierdzenia spełnienia warunku udziału w postępowaniu. 

Opublikowane w dniu 02.12.2020 r. „Ogłoszenie o zamówieniu” nie zawierało 

dokładnie sprecyzowanych zapisów dotyczących między innymi: 

1. ewentualnej możliwości uzupełnienia lub wyjaśnienia treści złożonych ofert,  

2. możliwości poprawiania przez Zamawiającego oczywistych omyłek pisarskich lub 

rachunkowych występujących w złożonych ofertach,  

3. braku możliwości uzupełniania dokumentów zaliczanych do kryterium wyboru oferty, 

które z kolei spowodowały możliwość różnego ich interpretowania.  

Przeprowadzona analiza prawna dokumentów postępowania stwierdziła, że 

w ogłoszeniu Zamawiający nie dokonał wyraźnego rozdzielenia co i ile trzeba wykazać żeby 

spełnić warunki udziału i podlegać w ogóle ocenie na podstawie kryteriów (i w razie potrzeby 

uzupełniać lub wyjaśniać takie dokumenty) a co trzeba wykazać żeby dostać punkty 

http://www.bip.jaktorow.pl/


w kryterium „doświadczenie” (czyli coś ponad ustalony przez Zamawiającego warunek udziału 

w postępowaniu). Zgodnie z obecnymi zapisami ogłoszenia, jeżeli Wykonawca wykazał 

zrealizowane 2 usługi do warunku udziału w postępowaniu i są to akurat usługi dla placówek 

oświatowych to te 2 usługi liczą się do kryterium. Usługi te podlegają wówczas uzupełnieniu 

jako wskazane na potwierdzenie warunku i równocześnie nie podlegają uzupełnieniu gdyż są 

brane do kryterium. Jest to swoista sprzeczność, która nie powinna mieć miejsca.  

Opisana powyżej sytuacja, w ocenie Zamawiającego uniemożliwia dokonanie 

rozstrzygnięcia postępowania w sposób nie naruszający podstawowych reguł jakie muszą 

być przestrzegane przy udzielaniu zamówienia publicznego tj. w sposób obiektywny 

i niedyskryminujący żadnego z Wykonawców. 

Biorąc pod uwagę wszystkie wymienione wyżej okoliczności oraz w trosce 

o prawidłowość podejmowanych działań, Zamawiający zobligowany jest do unieważnienia 

niniejszego postępowania. Możliwość unieważnienia postępowania na każdym jego etapie,  

Zamawiający zastrzegł sobie w Rozdziale XVIII. „Ogłoszenia o zamówieniu”  .  

Z uwagi na fakt, że postępowanie prowadzone było w trybie zamówienia na usługi 

społeczne o wartości szacunkowej poniżej wyrażonej w złotych kwoty 750.000 euro, zgodnie 

z art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 

r. poz. 1843), nie stosuje się środków ochrony prawnej przewidzianych zgodnie z ww. ustawą.1 

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w dniu jutrzejszym na stronie internetowej 

www.bip.jaktorow.pl opublikowane zostanie zmodyfikowane i uszczegółowione ogłoszenie 

o zamówieniu na realizację przedmiotowej usługi i w związku z tym zachęcamy do ponownego 

złożenia oferty.  
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1 „Procedura udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne w oparciu o art. 138o ustawy Pzp, tworzona jest przez 

samego zamawiającego. Zamawiający zobowiązany jest w tym zakresie jedynie do uwzględnienia norm zawartych w art. 138o 

ust. 2–4 znowelizowanej ustawy Pzp, które to przepisy nie przewidują odesłania do stosowania przepisów działu VI ustawy 

Pzp, tak jak to jest w przypadku zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartościach przekraczających kwoty, 

o których mowa w art. 138g ustawy Pzp. Uwzględniając powyższe, uznać należy, że wykonawcy uczestniczącemu w takim 

postępowaniu nie przysługuje odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W przypadku postępowań prowadzonych w oparciu 

o art. 138o ustawy Pzp zamawiającego nie wiążą przepisy ustawy Pzp, z wyjątkiem reguł wskazanych w ust. 2-4 powyższego 

artykułu, a co za tym idzie zasadnym wydaje się twierdzenie, że wykonawca nie ma możliwości skorzystania ze środków 

odwoławczych przewidzianych w dziale VI ustawy Pzp.” - Stanowisko Urzędu Zamówień Publicznych  (widok strony 

internetowej z dnia 15.12.2020 r.): https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/pytania-i-odpowiedzi-

dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych/uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi 
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