ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn.: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego”
Część I zamówienia (zadanie nr 1) i część II zamówienia (zadanie nr 2)
Numer postępowania: KPTS-ZP-1/D/ON/1/20/36
Nr ogłoszenia w Dz.U: 2020/S 060-144565
Data publikacji ogłoszenia: 25.03.2020r.
Nazwa postępowania: „Sukcesywne dostawy oleju napędowego”
Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy Spółka Akcyjna z siedzibą we Włocławku działając
jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu
i n f o r m u j e,
że na podstawie art. 93, ust. 1, pkt 7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych dokonał unieważnienia przedmiotowego postępowania w części dotyczącej
zadania nr 1 i w części dotyczącej zadania nr 2 – postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia
wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie
Ogłoszenie o zamówieniu dotyczące przedmiotowego postępowania zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 25.03.2020r. Zgodnie z treścią ogłoszenia składanie ofert odbywało się
przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem systemu miniPortal i platformy ePUAP a
termin otwarcia ofert został wyznaczony na godzinę 11:00 w dniu 30.04.2020r.
W trakcie sesji otwarcia Zamawiający pobrał złożone oferty, w liczbie 4, ze swojej skrzynki podawczej i
poddał je procedurze odszyfrowania za pomocą klucza prywatnego. Każda z przeprowadzonych prób
odszyfrowania poszczególnych ofert została zakończona niepowodzeniem a Zamawiający każdorazowo
otrzymywał wygenerowany przez system komunikat o treści: „Wystąpił błąd aplikacji. Skonsultuj się z
administratorem”.
Problem został niezwłocznie zgłoszony do Zespołu niniPortalu przy Urzędzie Zamówień Publicznych. W dniu
05.05.2020r. Zamawiający otrzymał wyjaśnienie, z którego wynika, że Urząd nie jest w stanie jednoznacznie
określić przyczyny braku możliwości otwarcia ofert, najprawdopodobniej wystąpiły problemy techniczne w
działaniu niniPortalu na etapie wygenerowania klucza publicznego. W dalszej części wyjaśnienia Urząd
poinformował, że Zamawiający nie ma możliwości odszyfrowania i odczytania przesłanych plików.
Zgodnie z panującym w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej poglądem unieważnienie
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 może mieć miejsce jedynie w wyjątkowych sytuacjach przy
łącznym wystąpieniu trzech następujących przesłanek:
- fakt wystąpienia wady postępowania
- wada musi być niemożliwa do usunięcia
- niemożliwa do usunięcia wada musi skutkować niemożliwością zawarcia niepodlegającej
unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego.
W świetle przytoczonych informacji Zamawiający uznał, że wszystkie wymienione wyżej przesłanki wystąpiły
w przedmiotowym postępowaniu.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający postąpił jak na wstępie.

Data i miejsce zamieszczenia informacji:
- data: 06.05.2020r.
- miejsce: strona internetowa www.bip.kpts.com.pl

