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INFORMACJA   O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  PRZED 

TERMINEM OTWARCIA OFERT 

 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  Utrzymanie zieleni na terenie 

miasta i gminy Krapkowice  Zad. nr 1 - Utrzymanie zieleni wysokiej w 2016r.   

 Zgodnie art. 93 ust. 3 pkt 1   ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 

 ( jednolity tekst  Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ), zwanej dalej „ustawą ”  informuję,  na podstawie art. 93 

ust. 1  pkt 7 ustawy,  o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia  pn. Utrzymanie zieleni 

na terenie miasta i gminy Krapkowice  Zad. nr 1 - Utrzymanie zieleni wysokiej w 2016r., gdyż jest 

ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

UZASADNIENIE  

 Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z zawartością ofert nie można zapoznać się 

przed upływem terminu otwarcia ofert   . Oznacza to, że od momentu złożenia  poszczególnych ofert 

do momentu ich otwarcia oferty pozostają u Zamawiającego w opakowaniach  uniemożliwiających 

zapoznanie się z ich zawartością. Otwarcie ofert przed wyznaczonym terminem lub wcześniejsze 

ujawnienie ich treści narusza ustawowe zasady postępowania, w szczególności zasady równego 

traktowania wykonawców  i zachowania uczciwej konkurencji. 

Zamawiający  informuje, że w dniu 19.01.2016r. tj. na 3 dni przed wyznaczonym terminem otwarcia 

ofert,  pracownik obsługi sekretariatu Zamawiającego dokonał omyłkowego  otwarcia oferty złożonej 

w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach.   Otwarta oferta została przez nią przekazana do 

wydziału merytorycznego, na wniosek którego wszczęte zostało postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego 

W opisanym stanie faktycznym, Zamawiający stwierdził, że doszło do rażącego naruszenia przepisów 

ustawy, które skutkuje brakiem podstaw do zawarcia ważnej umowy.  Stanowisko Krajowej Izby 

Odwoławczej wyrażone w wyroku z dnia 25.01.2008r. mówi, że w przypadku otwarcia ofert przed 

wyznaczonym terminem ich otwarcia,  nie ma znaczenia czy z treścią takiej oferty ktokolwiek się 

zapoznał .  Istotne jest to, iż istniało takie zagrożenie (KIO/UZP 112/07).  W  przedmiotowej sytuacji 

nie można tego wykluczyć.  Ponadto, zgodnie z wyrokiem Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień 

Publicznych z dnia 29.03.2015r. nr UZP/ZO/0-524/05 „jeżeli ktokolwiek mógł zapoznać się z treścią 

oferty przed momentem wskazanym w SIWZ jako chwila otwarcia ofert, to mamy do czynienia z 

czynem przez prawo zabronionym. Tego typu stwierdzenie musi prowadzić do wniosku,  że w takiej 

sytuacji nie ma możliwości zawarcia  z danym wykonawcą  prawnie wiążącej umowy”. 



Wyżej wymienione poglądy orzecznictwa wskazują, że nie ma znaczenia, czy do otwarcia ofert doszło 

przypadkowo, czy treść oferty została ujawniona – wystarczy sama potencjalna możliwość 

zapoznania się z treścią oferty. 

Każde naruszenie opakowania, które sugeruje, iż z ofertą ktoś mógł się przedwcześnie zapoznać 

stanowi naruszenie art. 86 ust. 1 ustawy i powoduje, że przedmiotowe postępowanie obarczone jest 

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. 

W związku z powyższym należało postąpić jak na wstępie.                                                                                                                                             
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