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Poznań, dnia 10 czerwca 2020 r. 

Zamawiający:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 roku nr 406, 61 - 441 

Poznań   

w imieniu i na rzecz którego działa Pełnomocnik:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą  

w Poznaniu, ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

OFERTY, ODRZUCENIA OFERTY WYKONAWCY I UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

„Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i 

urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania 

Inwestycji Sp. z o.o.” nr postępowania ZP/WCWI/2020/05) 

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w 

Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji 

sp. z o.o., jako pełnomocnik Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej PZP): 

1) unieważnia czynność wyboru najkorzystniejszej oferty,  

2) dokonuje czynności odrzucenia oferty TOTUS CONTROL sp. z o.o. sp. Komandytowa,  

ul. 28 czerwca 1956 roku nr 406, 61-441 Poznań na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 PZP, 

3) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 

1 pkt 1 PZP. 
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UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE 

ad. 1  

UNIEWAŻNIENIE CZYNNOŚCI WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY, 

1.1. Celem wszczęcia i prowadzenia postępowania o zamówienie publiczne jest zawarcie 

ważnej oraz nie podlegającej unieważnieniu umowy z wykonawcą wybranym zgodnie z 

przepisami ustawy (art.7 ust. 3 PZP). Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej 

Izby Odwoławczej, Zamawiający może na każdym etapie postępowania w sprawie 

zamówienia publicznego (tj. przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia 

publicznego unieważnić dokonaną czynność w postępowaniu. 

1.2. W wyroku z dnia 5 marca 2012 r. (sygn akt KIO 362/12) Krajowa Izba Odwoławcza 

wskazuje: „(…) orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej dopuszcza możliwość 

dokonania przez Zamawiającego samodzielnej weryfikacji dokonanej przez siebie 

czynności - w orzeczeniu sygn. akt KIO 2727/10 Izba skonstatowała, iż „nadrzędną 

zasadą rządzącą postępowaniem o udzielenie zamówienia jest bowiem wyrażona w art. 

7 ust. 1 zasada równego traktowania wykonawców oraz zachowania uczciwej 

konkurencji, a także wynikający z art. 7 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 

obowiązek udzielenia zamówienia wykonawcy wybranemu zgodnie z ustawą, a 

wykluczenia z postępowania podmiotów nie spełniających warunków udziału w 

postępowaniu (art. 24 ust. 1 i 2 ustawy) oraz odrzucenia oferty w sytuacjach opisanych 

w art. 89 ust. 1 ustawy. Mimo więc, iż ustawodawca wprost nie wskazał w ustawie, że 

zamawiający może w każdym czasie, do zawarcia umowy, zweryfikować uprzednio 

podjęte wadliwie decyzje, to należy uprawnienie to wywieść z powołanych wyżej 

przepisów.” (podobnie sygn. akt KIO 2685/10, 2686/10; sygn. akt KIO 1689/11). Tak 

więc Zamawiający, o ile ustalił - już po podjęciu decyzji co do wyboru oferty 

najkorzystniejszej - nowe przesłanki, które mogą rzutować na odrzucenie 

oferty/wykluczenie wykonawcy, powinien poprzednią czynność unieważnić i czynność 

powtórzyć, naprawiając uprzednio popełniony błąd.”. 

1.3. W toku postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego Zamawiający ustalił 

nowe okoliczności dotyczące oferty Totus Control sp. z o.o. sp. komandytowa, które 

powodują, że oferta tego wykonawcy podlega odrzuceniu. 

ad. 2 

ODRZUCENIE OFERTY WYKONAWCY TOTUS CONTROL SP. Z O.O. SP. 

KOMANDYTOWA 
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2.1. W dniu 15 maja 2020 r. Zamawiający dokonał czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

wykonawcy, spółki  

Nazwa (firma) Wykonawcy 

TOTUS CONTROL sp. z o.o. sp. Komandytowa 

Siedziba i adres Wykonawcy 

Poznań, ul. 28 czerwca 1956 roku nr 406, 61-441 Poznań 

2.2. Zamawiający wykluczył Wykonawcę: DEVPARK sp. z o.o. ul. Wspólna 15/1 62-052 

Komorniki na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12, 16 i 17 ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 

4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. Z kolei zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający odrzucił ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

2.3. Zamawiający odrzucił ofertę PPHU TEL-POŻ-SYSTEM “ISKRA” sp. z o.o. ul. Krańcowa 

11, 61-022 Poznań na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP - Oferta Wykonawcy 

zawiera błędy w obliczeniu ceny oraz art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy PZP, albowiem 

wykonawca nie wyraził zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na 

przedłużenie terminu związania ofertą. 

ODRZUCENIE OFERTY WYKONAWCY TOTUS CONTROL SP. Z O.O. SP. 

KOMANDYTOWA 

2.4. Bezpośrednio przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca 

wskazał, że wnosi o zmianę umowy w sprawie zamówienia w ten sposób, że wnosi  

o usunięcie par. 7 pkt. 1 ostatnie zdanie, par. 11 pkt. 4, par. 11 pkt. 8 i 9.  

2.5. Wykonawca wskazał, że analogiczne zastrzeżenie złożył w treści Formularza 

ofertowego. 

2.6. W Formularzu Ofertowym Wykonawca w pkt. 6 miał oświadczyć, że akceptuję (-emy) 

bez zastrzeżeń Wzór umowy - Część II SIWZ.  

2.7. W treści Formularza ofertowego wykonawca zastrzegł, że „akceptuje Wzór umowy - 

Część II SIWZ z zastrzeżeniami. Wnosimy o usunięcie par. 7 pkt. 1 ostatnie zdanie, par. 

11 pkt. 4, par. 11 pkt. 8 i 9.” [usunięcie kar umownych zastrzeżonych na rzecz 

Zamawiającego - przyp. aut]. 

2.8. Zgodnie z działem V SIWZ pkt. 2 Szczegółowy opis przedmiotu Zamówienia oraz 

szczegółowy zakres czynności związanych z realizacją Zamówienia i sposobu 

współpracy Wykonawcy z Zamawiającym określone zostały w OPZ stanowiącym Część 

III do SIWZ oraz we Wzorze umowy stanowiącym Część II do SIWZ. 
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2.9. Zmiana treści formularza ofertowego wskutek dodania do jego treści warunku powoduje, 

iż pomiędzy treścią oferty a treścią SIWZ zachodzi niezgodność o charakterze istotnym 

i jednocześnie powoduje, iż złożona w postępowaniu oferta nie ma charakteru 

stanowczego, zaś zaoferowane świadczenie nie jest pod względem merytorycznym 

tożsame z tym określonym w SIWZ - tak wyrok KIO z dnia 6 maja 2010 r. (sygn. akt: 

KIO/UZP 660/10). 

2.10. Zgodnie z art. 14 PZP w zw. z art. 66 w zw. z art. 68 KC przyjęcie oferty  

z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę (art. 

68 KC). W stosunkach między przedsiębiorcami zastosowanie ma ponadto art. 681§1 

KC, zgodnie z którym w stosunkach między przedsiębiorcami odpowiedź na ofertę z 

zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmieniających istotnie treści oferty poczytuje się 

za jej przyjęcie. 

2.11. Pomocniczo, należy wskazać na brzmienie art. 144 ust. 1e pkt. 2 lit. b) zgodnie z którym 

zmianę umowy uznaje się za istotną gdy zmiana narusza równowagę ekonomiczną 

umowy lub umowy ramowej na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany 

pierwotnie w umowie lub umowie ramowej. 

2.12. Niezgodność treści oferty z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia  

w rozumieniu art. 89 ust. 1 pkt 2 PZP polega na niezgodności zobowiązania, które 

wykonawca wyraża w swojej ofercie i przez jej złożenie na siebie przyjmuje, z zakresem 

zobowiązania, które zamawiający opisał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i którego przyjęcia oczekuje. 

2.13. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy, na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, albowiem treść oferty TOTUS CONTROL sp. z o.o. sp.k. 

nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 

87 ust. 2 pkt 3; 

ad. 3  

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA 

PODSTAWIE ART. 93 UST. 1 PKT 1 PZP 

3.1. W dniu 8 kwietnia 2020 r. o godz. 13:05, ustalonym jako termin otwarcia ofert, GJW 

Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w 

Poznaniu, działając w imieniu i na rzecz spółki Wielkopolskie Centrum Wspierania 

Inwestycji sp. z o.o., jako pełnomocnik Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych reprezentowany przez dokonał 

otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 
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Świadczenie usług serwisowych dla instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego i 

urządzeń przeciwpożarowych w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania 

Inwestycji Sp. z o.o.” (nr postępowania ZP/WCWI/2020/05).  

3.2. Do upływu terminu składania ofert złożono 3 oferty: 

1) DEVPARK sp. z o.o. 

ul. Współna 15/1 

62-052 Komorniki 

2) Termin wykonania zamówienia zgodnie z SIWZ. 

TOTUS CONTROL sp. z o.o. sp. Komandytowa 

ul. 28 czerwca 1956 roku nr 406 

61-441 Poznań 

3) PPHU TEL-POŻ-SYSTEM “ISKRA” sp. z o.o. 

ul. Krańcowa 11 

61-022 Poznań 

3.3. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy PPHU TEL-POŻ-SYSTEM “ISKRA” sp. z o.o. 

ul. Krańcowa 11, 61-022 Poznań na podstawie: 

a) art. 89 ust. 1 pkt. 6 ustawy PZP. Oferta Wykonawcy zawiera błędy w obliczeniu 

ceny, 

b) art. 89 ust. 1 pkt. 7a ustawy PZP, albowiem wykonawca nie wyraził zgody, o której 

mowa w art. 85 ust. 2 ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania ofertą. 

3.4. Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy TOTUS CONTROL sp. z o.o. sp. 

Komandytowa, ul. 28 czerwca 1956 roku nr 406, 61-441 Poznań na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt. 2 ustawy PZP, albowiem treść oferty TOTUS CONTROL sp. z o.o. sp.k. nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 

ust. 2 pkt 3; 

3.5. Zamawiający wykluczył wykonawcę, DEVPARK sp. z o.o., ul. Wspólna 15/1 62-052 

Komorniki na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 12, 16 i 17 ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 

4 ustawy Prawo zamówień publicznych, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. Z kolei zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, 

Zamawiający odrzucił ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę wykluczonego z 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 

3.6. Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP Zamawiający 

unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 

3. 
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