
1 
 

 

BR/4271/2017       Kraków, dnia 15.12.2017 r. 

Nr sprawy: BR-271-12/2017 (309) 

 

 

INFOMRACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: usługę ochrony osób i mienia  

w obiektach Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2018 r.  

znak sprawy: BR-271-12/2017 (309) 

 

1.  Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ptk 7 ustawy z dnia 29 czerwca 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1759) – zwanej dalej p.z.p.. 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione. 

 

Podstawa prawna unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt. 7 p.z.p. 

 

Podstawa faktyczna unieważniania: W przedmiotowym postępowaniu zamawiający 

zdecydował się na ocenę ofert składanych w postępowaniu na podstawie dwóch kryteriów: 

cenowego (o wadze 90%) oraz doświadczenia pracowników ochrony w pracy ze 

zwierzętami (o wadze 10%).  

Jednocześnie opis przedmiotu zamówienia nie definiował wprost żadnych szczegółowych 

wymogów odnoszących się do zespołu czynności jakie pracownicy ochrony mieliby 

wykonywać, a które dotyczyłyby kontaktu ze zwierzętami jak również zagrożeń płynących 

ze strony zwierząt ekspozycyjnych dla zwiedzających ogród zoologiczny. Niezależnie od 

tego, że po stronie Zamawiającego istnieje obiektywna potrzeba, by zespół ochrony 

wykonywał takie czynności, to faktem pozostaje, że nie zostały one zdefiniowane  

w przedmiocie zamówienia. Fakt ten, w świetle zastosowania kryterium związanego  

z doświadczeniem osób wyznaczonych do realizacji zamówienia związanego z pracą ze 

zwierzętami rodzi określone konsekwencje natury proceduralnej. Mianowicie, zamawiający 

zobowiązany jest do prowadzenia postępowania w sposób zapewniający równe traktowanie 

wykonawców i uczciwej konkurencji. Zasada ta znajduje również swój szczególny wyraz  

w art. 91 ust. 2 p.z.p. stanowiącym, że kryteria oceny ofert muszą odnosić się do przedmiotu 

zamówienia. W świetle powyżej poczynionych uwag, należy stwierdzić, że  

w przedmiotowym postępowaniu, zważywszy na sposób dokonania opisu przedmiotu 

zamówienia, kryterium doświadczeniem personelu pozostawało bez związku z opisem 
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przedmiotu zamówienia dokonanym przez Zamawiającego. Zamawiający podkreśla w tym 

miejscu, że to nie sposób owego opisu był dokonany wadliwie, ale brak związku między tym 

opisem, a kryterium zastosowanym przez Zamawiającego, prowadzi do wadliwości 

postępowania. 

W tym stanie rzeczy stwierdzić należy, że przedmiotowe postępowanie obarczone jest 

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Opisana wyżej wada nie daje się usunąć, 

ponieważ po upływie terminu składania i otwarcia ofert nie ma możliwości oceniania 

wykonawców na podstawie innych niż zakładano kryteriów ani również dokonywania 

uzupełnień w opisie przedmiotu zamówienia. Istnieje również adekwatny, przyczynowo – 

skutkowy związek między zastosowanym kryteriami a wynikiem postępowania. Należy 

bowiem racjonalnie zakładać, że krąg podmiotów ubiegających się o zamówienia, przy 

zastosowaniu innych kryteriów oceny ofert, uległby zmianie. Istnieje zatem związek 

pomiędzy wadą a potencjalnym wynikiem postępowania. Wobec powyższego, umowa 

ewentualnie zawarta na podstawie przedmiotowego postępowania mogła by zostać 

unieważniona zgodnie  art. 146 ust. 6 p.z.p. Oznacza to, że wystąpiły wszystkie przesłanki 

obligujące zamawiającego do unieważnienia przedmiotowego postępowania.  

Zamawiający podejmuje zatem decyzję jak wskazano we wstępie. 

 

 

 

 


