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TZPiZI.261.2008.21 

 

Zamawiający: 

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego 

i Transportu Sanitarnego w Płocku 

ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5 

09-400 Płock 

 

WYKONAWCY  

uczestniczący w postępowaniu  

 

 

Informacja   

o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty  

 

SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku 

informuje, że przed wyborem najkorzystniejszej oferty nie dokonał ponownego sprawdzenia osoby 

uprawnionej  do reprezentacji podmiotu (Wykonawcy) na złożonych podmiotowych środkach 

dowodowych. Nie zostało złożone aktualne pełnomocnictwo upoważniające osobę podpisującą 

podmiotowe środki dowodowe do reprezentowania Wykonawcy – ASCALON Sp. z o.o. ul. 

Jagiellońska 29, 09-410 Płock (w związku ze zmianą w Krajowym Rejestrze Sądowym). 

W związku z powyższym, działając w zgodzie z art. 16 ustawy - Prawo zamówień 

publicznych zawiadamia, że unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez 

negocjacji na roboty budowlane pn.: „Wybudowanie miejsc parkingowych dla pacjentów wraz  

z utwardzeniem drogi wjazdowej z ciągiem pieszym na nieruchomości w Płocku przy ulicy 

Strzeleckiej 3”. 

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 23 września 2010 r., (sygn. KIO 1939/10) 

wskazała, że Zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji 

o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego o ile uzna, że dokonane uprzednio czynności są obarczone wadą lub zachodzą inne 

okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. Izba uznała, że w przeciwnym wypadku mogłoby 

dojść do sytuacji, że pomimo wiedzy Zamawiającego o dokonaniu czynności z naruszeniem 

prawa  Zamawiający utrzymałby je w mocy pomimo ich oczywistej wadliwości. Zamawiający może 

samodzielnie unieważnić określoną czynność w postępowaniu, a nie wyłącznie w wyniku 

orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Takie stanowisko prezentowanej jest w orzecznictwie 

Krajowej Izby Odwoławczej (zob. KIO 2591/13 i KIO 2593/13 oraz KIO 1718/13). 

Celem wszczęcia i prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest 

zawarcie ważnej i niepodlegającej unieważnieniu umowy z Wykonawcą wybranym zgodnie  

z przepisami ustawy.  
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