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Uczestnicy postepowania o udzielenie  

                                                                                                       zamówienia publicznego dotyczącego dot.  

                                                                                                       CZĘŚCI I „Wykonanie usługi polegającej na 

                                                                                                       utrzymaniu porządku i czystości na  

                                                                                                       powierzchniach wewnętrznych  

                                                                                                      i zewnętrznych nieruchomości Skarbu  

                                                                                                      Państwa wraz  z koszeniem.” 

Zawiadomienie o unieważnieniu  czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty   

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest na wykonanie 

usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych  

i zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa wraz z koszeniem oraz utrzymanie porządku  

i czystości w siedzibie ZMSP. Zamówienie podzielone na II CZĘŚCI. CZĘŚCI I „Wykonanie usługi 

polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych  i zewnętrznych 

nieruchomości Skarbu Państwa wraz  z koszeniem” 

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 w związku z art. 16 i art. 17 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 11  

września  2019 r. Prawo zamówień publicznych  ( Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) Zamawiający  

m.st. Warszawa  reprezentowane przez Dyrektora Zarządu Mienia Skarbu Państwa unieważnia 

przeprowadzoną  czynność oceny i wyboru  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego CZĘŚCI I „Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości 

na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa wraz   

z koszeniem” WNP-002/2022 oraz zawiadamia, iż dokona  powtórzenia oceny i ponownego wyboru 

najkorzystniejszej oferty. 

Uzasadnienie 

W dniu 24 marca 2022 r. Zamawiający otrzymał pismo uczestnika postepowania zawierające 

informację  wskazującą, że Zamawiający nie dopełnił obowiązku wynikającego z art. 128 z dnia 

ustawy 11  września  20019 r. Prawo zamówień publicznych  poprzez wezwanie Wykonawcy P.H.U 

Gamma Andrzej Zakrzewski do złożenia/ poprawienia  oświadczenia o przynależności do grupy 

kapitałowej i złożenia aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. 

               Przedmiotowa  informacja została przekazana Zamawiającemu w terminie przewidzianym do 

wniesienia  odwołania. 

Zamawiający po przeanalizowaniu przekazanej przez uczestnika postępowania informacji   

dopatrzył się, iż  dokonał oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty P.H.U Gamma Andrzej Zakrzewski, 

która nie spełnia wszystkich warunków udziału w postępowaniu.  Wybrany wykonawca winien 

bowiem zgodnie ze SWZ przedłożyć Zamawiającemu aktualną informację z Krajowego Rejestru 

Karnego, przez co na należy rozumieć informację w zakresie określonym w art. 108 ust. 1, 2 i 4 

ustawy Prawo zamówień publicznych, sporządzoną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego 

złożeniem. 

            Tymczasem ww. Wykonawca przedłożył  przedmiotową informację sporządzaną z data 

późniejszą niż 6 miesięcy przed jej złożeniem, a Zamawiający  nie wezwał Wykonawcy do złożenia 

aktualnego podmiotowego środka dowodowego, zgodnie z art. 126 ust. 3 Prawa zamówień 

publicznych.  
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W związku  z powyższym Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu  przeprowadzonej  

czynności oceny i wyboru  najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego, którego przedmiotem jest CZĘŚCI I „Wykonanie usługi polegającej na utrzymaniu 

porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych  i zewnętrznych nieruchomości Skarbu 

Państwa wraz  z koszeniem”  oraz o powtórzeniu tej czynności, po uprzednim wezwaniu  P.H.U 

Gamma Andrzej Zakrzewski do złożenia zgodnie z art. 126 ust. 3 Prawa zamówień publicznych 

aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego. 

Należy nadmienić, że  na podstawie  art. 37 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
Zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie zamówienia  publicznego,  
w którym zobowiązany jest przestrzegać zasad wyrażonych w art. 16 i 17 ustawy, w tym udzielać 
zamówienia zgodnie z przepisami ustawy zapewniając zachowanie uczciwej konkurencji i równego 
traktowania wykonawców. W związku z powyższym  Zamawiający uprawniony jest do samodzielnego 
unieważnienia i powtórzenia uprzednio dokonanych czynności podjętych z naruszeniem przepisów 
ustawy Prawo zamówień publicznych w trakcie przeprowadzanego postępowania, o których mowa 
w:  
wyrok z dnia 22 lipca 2015r.,(syg. akt KIO 1462/15), wyrok z dnia 10 listopada 2021 r. (syg. akt KIO 
3205/2021). 

 

 

Dodatkowo Zamawiający stwierdza, że prawidłowo wezwał w wezwaniu  P.H.U Gamma 

Andrzej Zakrzewski do złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej i oświadczenie to 

zostało złożone  w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.  Dokumenty te zostały przesłane 

uczestnikowi postępowania w uzupełniniu dokumentów przekazanych w dniu 23. 03. 2022 r. 

 

 

 

 

 

Emilia Lenartowicz (Dyrektor ZMSP) 
- podpisano certyfikatem kwalifikowanym         
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