
 
BIURO PREZESA 

ul. Nowowiejska 26A, 00-911 Warszawa 

 

 

 

Sekretariat: tel. 22 50 19 201, Kancelaria: tel. 22 314 99 10, faks 22 314 99 00 lub 22 50 19 367 
e-mail:kancelaria@amw.com.pl     www.amw.com.pl 

 Strona 1 z 2 

Znak sprawy: BP-DZP.7729.10.2017 

WARSZAWA ,  2017-12-11 

 

2017-0515910 

 

 

 

 

 

POCZTA  POLSKA  S.A.  LUBLIN   

KRAKOWSKIE  PRZEDMIEŚCIE  50  

20-940  LUBLIN   

I   

NA  STRONĘ  INTERNETOWĄ  

ZAMAWIAJĄCEGO  I  BIP 

  

 

dot. postępowania nr BP-DZP.7729.10.2017/58/2017 na świadczenie usług pocztowych dla 

Agencji Mienia Wojskowego w podziale na 2 części 

 

I. Zamawiający na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  

z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwana dalej ustawą, 

informuje o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania w częściach 

zamówienia nr 1 i nr 2 ze względu na nieprawidłową kwalifikację prawną odrzucenia 

oferty złożonej przez Wykonawcę: Poczta Polska S.A. Krakowskie Przedmieście 50, 

20-40 Lublin, dalej Wykonawca lub Poczta Polska.  

 

II. Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 oraz art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy 

informuje o unieważnieniu postępowania nr BP-DZP.7729.10.2017/58/2017 na 

świadczenie usług pocztowych dla Agencji Mienia Wojskowego w podziale  

na 2 części. 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:  

 

W dniu 08.12.2017r. Zamawiający dokonał unieważnienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 

ustawy, odrzucając ofertę złożoną w części zamówienia nr 1 i części zamówienia nr 2 przez 

Pocztę Polską na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, ponieważ jej treść nie odpowiadała 

treści ogłoszenia. Zamawiający w zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania informował, 

iż Wykonawca zobowiązany był złożyć ofertę na formularzu ofertowym stanowiącym 
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załącznik do ogłoszenia i udostępnionym w wersji edytowalnej na stronie internetowej 

Zamawiającego. Wykonawca złożył niekompletny formularz ofertowy, tj. nie dołączył 

szczegółowego formularza z wykazem cen jednostkowych. Zamawiający poinformował, iż 

szczegółowy formularz cenowy stanowiący załącznik nr 2A do ogłoszenia nie jest 

dokumentem, który podlega uzupełnieniu w myśl art. 26 ust. 3 ustawy. W związku  

z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy.  

W dniu 08.12.2017r. Wykonawca przesłał pismo z prośbą do Zamawiającego  

o ponowne rozpatrzenie oferty w niniejszym postępowaniu ze względu na niejasne zapisy 

dokumentacji przetargowej. Wykonawca wskazał, iż wymagania dotyczące złożenia 

Załącznika nr 2A tj. Formularz szczegółowy cenowy, nie zostały opisane w sposób 

jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych określeń wskazanych 

rozdziale VI Ogłoszenia (Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających brak podstaw 

wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu). W powyższym rozdziale 

Zamawiający wskazał dokumenty, które należy złożyć w postępowaniu, jednak formularz 

cenowy szczegółowy, stanowiący Załącznik nr 2A, nie został wymieniony w niniejszym 

wykazie. Uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na 

sporządzenie oferty oraz z tym, iż Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie 

umowy w przypadku dokonania przez Zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania 

czynności z naruszeniem przepisów ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik 

postępowania, Zamawiający unieważnia postępowanie w częściach zamówienia nr 1 i 2, gdyż 

dokumentacja przetargowa zawiera niejasne informacje dotyczące konieczności złożenia 

załącznika nr 2a.   

W związku z powyższym, Zamawiający unieważnił postępowanie w częściach 

zamówienia nr 1 i 2 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy tj. niniejsze postępowanie na 

obecnym etapie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiająca zmianę 

Ogłoszenia wraz z załącznikami co ma wpływ na zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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