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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY I WYBORU 

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT 

 

Dotyczy: Montaż instalacji OZE  na budynkach użyteczności publicznej  

w Gminie Jeżowe 

 

Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020. 

Oś priorytetowa II Czysta Energia 03  Działanie 3.1 Rozwój OZE 01 

 

 

  Działając na podstawie art. 7 ust. 1 i art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.1579, 2018), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający – Gmina 

Jeżowe, 37-430 Jeżowe 136A unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru 

najkorzystniejszej oferty dokonaną w dniu 27.09.2018 oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności 

oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. 

Uzasadnienie unieważnienia czynności wyboru najkorzystniejszej oferty: 

W dniu 02.09.2018 r. Zamawiający powziął wiadomość o nieaktualności wymaganego dokumentu  

( zaświadczenie o niezaleganiu z opłaceniem podatków i opłat lokalnych) przedłożonego przez PRO-ECO 

Sp. z o.o z Gdyni. Zamawiający po analizie dokumentów dopatrzył się wskazanego powyżej braku, tym 

samym podjął decyzję o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności. Zaświadczenie o niezaleganiu 

z opłaceniem  podatków i opłat lokalnych, jest nieaktualne, gdyż zostało wystawione  na dzień  

15.03.2018r. 
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 Zgodnie z wymaganiami wskazanymi w SIWZ  zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu 

skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, winno być wystawione 

nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, 

że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności 

wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu. 

 Opierając się na podstawowych zasadach systemu zamówień publicznych oraz orzecznictwa (np. 

KIO w wyroku z dnia 23 września 2010 r, sygn. akt KIO 1939/10) należy uznać, że Zamawiający ma 

każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie  czynności  

w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonana uprzednio czynność 

jest obarczona wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie, gdyż w 

przeciwnym wypadku mogłoby dojść do sytuacji, iż pomimo wiedzy zamawiającego o dokonaniu 

czynności z naruszeniem prawa zamawiający utrzymałby je w mocy pomimo ich oczywistej wadliwości. 

W orzecznictwie i doktrynie wskazuje się na prawo zamawiającego do samodzielnego 

unieważnienia pierwotnie podjętej decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty, ponownego badania 

ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej, choćby taki obowiązek nie wynikał z wyroku KIO albo sądu 

powszechnego, a termin na skorzystanie ze środków ochrony prawnej upłynął. Celem wszczęcia  

i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne jest zawarcie ważnej oraz niepodlegającej 

unieważnieniu umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z przepisami ustawy (wyrok KIO; sygn. akt 

KIO 2685/10, KIO 2686/10). Pomimo braku wyraźnie wysłowionej normy nakazującej zamawiającemu 

korygowanie swoich działań, można wywieść ją od po pierwsze z podstawowych zasad systemu 

zamówień publicznych, a po drugie z możliwości nakazania rewizji ofert przez podmiot kontrolujący. 

Zamawiający jest gospodarzem postępowania i jest wobec tego podmiotem najbardziej 

zainteresowanym by mieć pewność, że wybiera ofertę najbardziej korzystną z uwzględnieniem 

przepisów regulujących tę materię.   

 W związku z powyższym Zamawiający unieważnia czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej 

oferty oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności oceny ofert. 

 
O ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje odrębnym pismem. 

 

 

                                        Marek Stępak - Wójt Gminy Jeżowe 

                               ...................................................   

                      / Podpis Kierownika Jednostki na oryginale  / 

 

 

 

 

 

 

 

 


