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OGŁOSZENIE
O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU
Burmistrz Miasta w Kościerzynie informuje, że przetarg nieograniczony o wartości zamówienia nie
przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 207.000 euro na realizację zadania pn. „Aktualizacja Strategii
Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 poprzez opracowanie Strategii Rozwoju
Społeczno-Gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Ziemi Kościerskiej na lata 2010-2025 zostaje unieważniony na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż obarczony jest on niemożliwą do usunięcia
wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
W pkt 7.1.2 SIWZ Zamawiający określił, iż jednym z warunków udziału w postępowaniu – w zakresie wiedzy
i doświadczenia jest wykazanie się, aby Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert
(a jeśli okres działalności jest krótszy, w tym okresie) zrealizował należycie co najmniej 1 usługę polegającą na
opracowaniu albo uaktualnieniu strategii rozwoju społeczno-gospodarczego lub innych programów strategicznych dla
JST szczebla powiatowego, uchwaloną następnie przez właściwy organ. Zamawiający uzna również spełnienie ww.
warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że wymieniona usługa została zrealizowana w ramach większego zamówienia.
Jeden z wykonawców uczestniczących w postępowaniu - Agencja Rozwoju Pomorza S.A. - pismem z dnia
17.10.2014 r. wykazała, iż zrealizowane przez nie opracowanie „Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego
Malborka na lata 2014-2020”, które było opracowane w ramach Zintegrowanego Porozumienia Terytorialnego oraz
partnerstwa w ramach obszarów funkcjonalnych, nie podlega procedurze zatwierdzania typowej dla pojedynczych
jednostek samorządu terytorialnego. Procedura zatwierdzenia dokumentów strategicznych regulowana jest przez
umowę partnerską (lub statut stowarzyszenia), a ostateczne przyjęcie dokumentu nie jest uzależnione od uchwał
poszczególnych organów stanowiących JST.
W tej sytuacji należy uznać, iż spełnienia tak postawionego warunku przez niektórych wykonawców, pomimo
merytorycznie prawidłowo wykonanej przez nich usługi, jest niemożliwe do wykazania, gdyż przepisy prawa nie
wymagają, aby w opisanym wyżej przypadku, sporządzony dokument strategiczny musiał być zatwierdzony uchwałą
któregokolwiek organu jednostki samorządu terytorialnego. W takiej sytuacji opisany wyżej warunek udziału
w postępowaniu mógł prowadzić do naruszenia zasady z art. 7 ust. 1 Pzp oraz art. 22 ust. 4 Pzp.
Ustalenie wymagania, które nie było możliwe do spełnienia przez potencjalnego wykonawcę powinno
prowadzić do wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania i w konsekwencji - odrzucenia jego oferty, a tym samym
było to wymaganie de facto nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Usunięcie takiej wady postępowania na
etapie oceny ofert poprzez zmianę tego warunku – nawet na korzyść wykonawców - nie jest dopuszczalne w świetle
przepisów prawa zamówień publicznych. W świetle art. 12a oraz art. 38 ust. 4 ustawy Pzp tego rodzaju zmiany SIWZ
i ogłoszenia o zamówieniu można dokonać jedynie przed upływem terminu składania ofert. Istniejąca sytuacja mogłaby
w konsekwencji prowadzić do wyboru oferty najkorzystniejszej, która nie odpowiada warunkom podanym w ogłoszeniu
i specyfikacji. Powoływane zatem przez Zamawiającego okoliczności, uzasadniają zastosowanie przepisu art. 93 ust.1
pkt 7 ustawy Pzp, stanowią one bowiem wadę powodującą, że nie jest możliwe zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego. Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp przede
wszystkim nie odwołuje się bezpośrednio do art. 146 i tym samym nie można twierdzić, iż wyłącznie przesłanki z art.
146 ust.1 ustawy Pzp, mogą stanowić podstawę do zastosowania art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. Także podstawy
wskazane w art. 146 ust. 6 ustawy Pzp powinny być uwzględniane przy podejmowaniu decyzji o unieważnieniu
postępowania na podstawie art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy Pzp. Wykładnia celowościowa przepisu art. 93 ust.1 pkt 7 ustawy
Pzp musi prowadzić do wniosku, że – uwzględniając odpowiednio art. 146 ust.6 ustawy Pzp - wszelkie niedające się
usunąć wady, które mają lub mogą mieć wpływ na wynik postępowania, stanowią przesłankę jego unieważnienia (zob.
wyrok KIO z dnia 19.01.2011 r., sygn. akt KIO 34/11).
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