
 
Rozwój i edukacja II 

 

Olesno, 21 września 2017 roku 

RIZ.272.28.2017 

 

Zawiadomienie 

o unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania, powtórzeniu czynności 

oceny, badania ofert oraz dokonaniu czynności wyboru oferty najkorzystniejszej 

 

dotyczy: Przetargu nieograniczonego na organizację zajęć pozalekcyjnych w formie wyjazdowej dla 

uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu, Zadanie nr 2 – Wyjazd do Teatru 

Muzycznego w Gliwicach 

 

1. Unieważnienie czynności unieważnienia postępowania 

W dniu 20 września 2017 roku Zamawiający na podstawie art. art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), zwanej dalej „ustawą”, 

unieważnił prowadzone postępowanie w zakresie Zadania nr 2. Zamawiający uzasadnił decyzję 

faktem, iż obydwie złożone w postępowaniu oferty przekraczają kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zgodnie z przepisami ustawy o unieważnieniu 

postępowania Zamawiający powiadomił obydwu Wykonawców (elektronicznie e-mail) oraz podał 

informacje do wiadomości publicznej (BIP oraz tablica ogłoszeń). 

  W wyniku przeprowadzonej samokontroli postępowania Zamawiający ustalił, że: 

1) Postępowanie u udzielenie zamówienia publicznego zostało wszczęte w związku z realizowaniem 

przez Powiat Oleski projektu p.n.: „Rozwój i Edukacja II” ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 

2014-2020. Organizacja wycieczek, do Centrum Nauki Kopernik i Teatru Muzycznego w Gliwicach 

mieści się w Zadaniu nr 2 Zajęcia pozalekcyjne – wyjazdowe jako uzupełnienie stacjonarnych zajęć 

dydaktyczno – wyrównawczych. Na organizację wszystkich wyjazdów przeznaczona została kwota 

13 980,00 zł brutto. Zamawiający podzielił postępowanie w sprawie organizacji wycieczek na dwa 

zadania. Na realizację Zadania nr 1 Wyjazd na zajęcia edukacyjne do Centrum Nauki Kopernik 

w Warszawie przeznaczono kwotę 9 500,00 zł brutto, a na Zadanie nr 2  Wyjazd do Teatru 

Muzycznego w Gliwicach 4 480,00 zł brutto. Kwoty te podane zostały na otwarciu ofert w dniu 

15.09.2017 r. i przekazane do informacji publicznej. W wyniku przeprowadzonej oceny ofert na 

realizację Zadania nr 1 wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Biura Podróży Sjesta Michał 

Jeziorowski za cenę 7 998,00 zł. Ponieważ oferta z najniższą ceną na realizację Zadania nr 2 

wynosiła 5 787,00 zł, a Zamawiający miał przeznaczoną kwotę niższą tj. 4 4870,00 zł, 

postępowanie zostało unieważnione. 

2) Ponieważ z przeprowadzonego postępowania dotyczącego Zadania nr 1 pozostała kwota 1 502,00 

zł brutto, a obydwa postępowania wchodzą w zakres jednego projektowego zadania, Zamawiający 

ma możliwość swobodnego przesunięcia zaoszczędzonych środków finansowych na realizację 

Zadania nr 2. W wyniku przesunięcia kwoty 1 502,00 zł na Zadanie nr 2, wartość środków 

przeznaczonych na sfinansowanie zamówienia wzrosła do 5 982,00 zł.  

3) W związku z faktem, że Zamawiający ma możliwość zwiększenia kwoty jaką zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, nie występuje przesłanka z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy. 

Mając na uwadze wszystkie powyższe ustalenia Zamawiający – Powiat Oleski reprezentowany 

przez Zarząd Powiatu w Oleśnie zawiadamia, że unieważnia swoją czynność unieważnienia 

postępowania w zakresie Zadania nr 2 - Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach. 

Dopuszczalność dokonania unieważnienia czynności unieważnienia postępowania została 

sprawdzona przez Zamawiającego pod względem przepisów prawa, orzecznictwa Krajowej Izby 

Odwoławczej oraz opinii prawniczych. 
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W orzecznictwie dotyczącym zamówień publicznych utrwalony został pogląd, że Zamawiający ma 

prawo do samodzielnego podjęcia decyzji o unieważnieniu wcześniej podjętej czynności np. 

o unieważnieniu postępowania, o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub 

zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. 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. Powyższe znajduje 

odzwierciedlenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (KIO 1939/10, KIO 104/12, KIO 2037/12, 

KIO 2047/12, KIO 324/13) 

Uwzględniając powyższe okoliczności, pomimo braku konkretnej normy prawnej w ustawie, 

nakazującej zamawiającemu korygowanie swoich działań, Zamawiający uznaje, że legitymację do 

podjęcia przedmiotowej czynności dają mu podstawowe zasady systemu zamówień publicznych, 

możliwości nakazania rewizji ofert przez podmioty kontrolujące czy też uznanie zasadności 

przekazanej przez wykonawcę informacji na podstawie art. 181 ustawy. Skoro bowiem, zamawiający 

może zostać zobowiązany do zmiany wcześniejszej czynności, to tym bardziej jeżeli sam dostrzeże 

błędy, powinien ją dokonać. 

2. Przeprowadzenie czynności oceny, badania ofert. 

Mając na uwadze przepisy art. 7 ustawy, dotyczące równego traktowania wykonawców oraz 

uczciwej konkurencji oraz w celu zapewnienia zgodności postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego z przepisami prawa, Zamawiający przeprowadza ponowne badanie i ocenę ofert 

złożonych w prowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na organizację zajęć 

pozalekcyjnych w formie wyjazdowej dla uczniów Zespołu Placówek Edukacyjnych w Dobrodzieniu 

Zadanie nr 2 – Wyjazd do Teatru Muzycznego w Gliwicach 

nr Wykonawca Cena brutto 
Punkty 
za cenę 

Zajęcia 
dodatkowe 

Punkty za zajęcia 
dodatkowe 

Punkty 
łącznie 

1 
Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji 
Pragmatic Sp. z o.o. 
ul. Warszawska 49/50 25-531 Kielce 

5 787,80 zł 60 TAK 40 100 

2 
Biuro Podrózy Siesta Michał Andrzej Jeziorowski 
ul. Kluczborska 30, 46-300 Olesno 

6 837,00 zł 50,79 TAK 40 90,79 

 

3. Dokonanie czynności wyboru oferty najkorzystniejszej. 

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy, wybrana została oferta złożona przez: 

Centrum Tłumaczeń, Doradztwa i Edukacji 

Pragmatic Sp. z o.o. 

ul. Warszawska 49/50 25-531 Kielce 

W/w Wykonawca spełnia warunki określone w SIWZ i zgodnie z przyjętymi kryteriami oferta uzyskała 

największą ilość punktów. 


