
                
 

 

 

„Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych w Gminach Jeziorzany, Kamionka, Michów 

oraz Abramów” 

Jeziorzany, dnia 5 października 2015 r. 

 

Wykonawcy uczestniczący  

w postępowaniu 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU 

czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz o jej ponownej ocenie w postępowaniu 

pn. na „Wykonanie robót budowlanych polegających na montażu instalacji solarnych dla potrzeb 

przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach prywatnych, realizowanych w systemie 

zaprojektuj i wybuduj w ramach projektu: Instalacja kolektorów słonecznych na budynkach 

mieszkalnych w Gminach Jeziorzany, Kamionka, Michów oraz Abramów - II” 

 

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), Zamawiający unieważnia 

przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Sanito Sp. z o. o. ul. 

Puławska 476, 02-884 Warszawa oraz odrzucenia oferty Wykonawcy EcoExperts s. c. Zgorzała ul. 

Puszczyka 1F lok.105-515 Mysiadło. 

Po zakończeniu czynności ponownej oceny i dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty 

Zamawiający niezwłocznie przekaże zawiadomienie o wyniku oceny wszystkim Wykonawcom 

biorącym udział w postępowaniu, w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 

Uzasadnienie faktyczne: 

 Zamawiający unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty Wykonawcy i 

odrzucenia oferty, przystępując do powtórzenia czynności badania i oceny ofert, zmierzającej do 

wyboru oferty najkorzystniejszej. 

 Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności uznając, iż 

podjęte uprzednio  czynności obarczone są wadą. 

 Zamawiający popełnił błąd odrzucając ofertę Wykonawcy EcoExperts s. c. Zgorzała ul. 

Puszczyka 1F lok.105-515 Mysiadło, z naruszeniem ustawy stąd zachodzi konieczność unieważnienia 

dokonanego wyboru najkorzystniejszej oferty oraz odrzucenia oferty. 

 Błąd Zamawiającego polegał na braku oceny dokumentów złożonych przez Wykonawcę 

EcoExperts s. c. Zgorzała ul. Puszczyka 1F lok.105-515 Mysiadło, w odpowiedzi na wezwanie do 

uzupełnienia brakujących dokumentów. Wykonawca uzupełnił brakujące dokumenty w zakreślonym 

w wezwaniu terminie, natomiast nie zostały one ocenione przez Zamawiającego. 

 Błąd popełniony przez Zamawiającego jest usuwalny, a naprawienie wadliwie podjętej 

czynności jest konieczne. Zamawiający jest zobowiązany do jej naprawienia dla zawarcia ważnej i 

niepodlegającej unieważnieniu umowy.  

 Nadrzędną zasadą rządzącą postępowaniem o udzielenie zamówienia jest wyrażona w art. 7 

ust. 1 ustawy zasada równego traktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej konkurencji. 

 Zamawiający może w każdym czasie, do zawarcia umowy, zweryfikować uprzednio podjęte 

wadliwe decyzje, a uprawnienie to wywieść z powołanych wyżej przepisów. Stanowisko 

Zamawiającego potwierdza m.in. wyrok z dnia 5 marca 2012 r. KIO 362/12. 

 

Kierownik Zamawiającego, 


