
      Sąd Rejonowy w Chełmie
    Al. I Armii Wojska Polskiego 16
                      22-100 Chełm

       Chełm, dnia 21 czerwca 2012r. 
                     ZP-PN-3/12

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „świadczenie 
usług sprzątania pomieszczeń biurowych i posesji budynku Sądu Rejonowego w Chełmie przy 
Al. I AWP 16” 

Działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy 
p.z.p.)zawiadamiam, że na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy 
p.z.p.,  niniejsze postępowanie przetargowe zostało unieważnione,  ponieważ obarczone jest 
niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W związku z faktem, że w dniu 21.06.2012 r. w siedzibie Zamawiającego jedna ze złożonych 
prawidłowo  ofert  została  otwarta  przez  pracownika  Biura  Podawczego  Zamawiającego. 
Zatem przed terminem otwarcia ofert doszło do naruszenia przepisów ustawy p.z.p. Powyższą 
okoliczność  stwierdziła  Komisja  na  zwołanym posiedzeniu  w dniu  21.06.2012 r.  o  godz. 
10.00. Komisja stwierdza, iż jedna z ofert, której nadawcą jest  P.W. TAKT Jerzy Pisula, ul.  
Cisowa  1,  20-703  Lublin z  oznaczeniem  w/w  nadawcy  „Oferta  w  postępowaniu  na 
świadczenie usług sprzątania pomieszczeń biurowych i posesji Sądu Rejonowego w Chełmie – 
sprawa nr ZP-PN-3/12 Nie otwierać przed dniem 25 czerwca 2012 r. godzina 10:15” posiada 
ślady  otwarcia  koperty.  Wewnątrz  tej  koperty  znajduje  się  wymagana  dokumentacja 
przetargowa. Według oświadczenia pracownika Biura Podawczego koperta została otwarta 
bez zapoznania się z treścią zawartej w niej korespondencji.

Zgodnie z art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p. otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po 
upływie terminu do ich składania. Wynikająca z art. 86 ust. 2 ustawy p.z.p. zasada jawności 
stanowi jedną z fundamentalnych zasad prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego.

Zasada jawności może być ograniczona przy tym wyłącznie w przypadkach wskazanych w 
ustawie. Przepisy ustawy p.z.p. wskazują jeden wyjątek od zasady jawności, zawarty w art. 8 
ust. 3, zgodnie z którym nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, 
w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli wykonawca, nie później 
niż w terminie  składania  ofert  lub wniosków o dopuszczenie  do udziału w postępowaniu, 
zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.
Zachowanie zasady jawności pozwala na urzeczywistnienie zasad nieuczciwej konkurencji  
i równego traktowania wykonawców. Otwarcie ofert ma charakter jawny nie tylko w stosunku 
do wykonawców, ale erga omnes. 
Ponieważ czynności publicznego otwarcia ofert nie można powtórzyć, gdyż jest to czynność 
faktyczna a nie prawna, stwierdzić należy, że w analizowanej sytuacji zaistniał obiektywny 
brak możliwości wyboru najkorzystniejszej oferty,  gdyż naruszenie przepisu art.  86 ust.  2 
ustawy p.z.p. wpływa na wynik postępowania.



Za  niewłaściwe  działanie  Zamawiającego  należy  zatem  uznać  dalsze  kontynuowanie 
postępowania, gdyż integralność jednej z ofert została naruszona. 
Z uwagi na powyższe,  z powodu błędów organizacyjnych Zamawiającego otwarcie oferty 
przed publicznym otwarciem ofert i w dalszym ciągu kontynuowanie postępowania stanowi 
naruszenie zasad równego traktowania wykonawców. 
Dalsze  prowadzenie  postępowania  w  konsekwencji  stanowiłoby  pominięcie  faktu 
nieprawidłowego otwarcia ofert.
Dalsze postępowanie Zamawiającego prowadziłoby do naruszenia art. 86 ust. 1 i 2 ustawy 
p.z.p. oraz art. 7 ust. 1 oraz ust. 3 p.z.p.
W  konsekwencji,  postępowanie  jest  obarczone  niemożliwą  do  usunięcia  wadą 
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W związku z powyższym Zamawiający zobligowany jest do unieważnienia postępowania na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p.

Wobec  powyższego  w  przedstawionym  stanie  faktycznym  postępowanie  o  udzielenie 
zamówienia publicznego zostało unieważnione.

Okoliczność  stanowiąca  przyczynę  unieważnienia  postępowania  została  odzwierciedlona 
przez Zamawiającego w protokole zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w 
sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Oferty złożone w w/w 
postępowaniu wraz z ofertą, której integralność została naruszona Zamawiający załączył do 
dokumentacji postępowania bez otwarcia, zgodnie z art. 96 ust. 2 p.z.p.

Zamawiający jednocześnie  informuje,  że nie odstępuje od realizacji  zamówienia  i  planuje 
powtórzenie postępowania w możliwie najkrótszym terminie.
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