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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

 

Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością 
 

 
DZp.DGt.435i528.6.P.2017 Rybnik, 16.02.2018 r. 

  

 

Do wszystkich Wykonawców 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na przebudowę lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ Państwowego 

Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) - 

DZp.DGt.435i528.6.P.2017 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na przebudowę lamp oświetlenia zewnętrznego na terenie SP ZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku (powtórka) Zamawiający, 

działając na podstawie 93 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą PZP, unieważnia w/w postępowanie 

o udzielenie zamówienia, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego. 
 

Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: 

Zamawiający w dniu 08.01.2018 r. zwrócił się (drogą elektroniczną) do Wykonawców z prośbą 

o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o 30 dni. Pierwotny termin związania 

ofertami upływał w dniu 12.01.2018 r. Tylko trzech z pięciu Wykonawców 

(PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE ELEKTROBUD 

ROMAN KONSEK, zwane dalej ELEKTROBUD ROMAN KONSEK, PHU GAWLIK Paweł 

Gawlik i Konsorcjum: Lider Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TOM-ELEKTRO 1 Marek 

Tomala i Partner Konsorcjum Zakład Usług Elektrycznych TOM-ELEKTRO Antoni Tomala, 

zwane dalej Konsorcjum) wyraziło zgodę na przedłużenie terminu związania ofertą. Oferty dwóch 

pozostałych Wykonawców (P.U.H „ELMAX” Jan Żywicki i ELTRANS Sp. z o.o.) zostały w dniu 

24.01.2018 r. odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7a Ustawy PZP, ponieważ Wykonawcy ci 

nie wyrazili zgody, o której mowa w art. 85 ust. 2 Ustawy PZP, na przedłużenie terminu związania 

ofertą. 

Po przedłużeniu terminu związania ofertami na kolejne 30 dni były one ważne do dnia 

11.02.2018 r., gdyż do terminu związania ofertą nie ma zastosowania art. 14 ust. 2 Ustawy PZP, 

traktujący o liczeniu terminów do wykonania czynności (termin związania ofertą nie jest terminem 

wyznaczonym na dokonanie czynności). 

Do upływu terminu związania ofertami z uwzględnieniem przedłużonego okresu o 30 dni oferta 

Wykonawcy PHU GAWLIK Paweł Gawlik została w dniu 24.01.2018 r. odrzucona na podstawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, natomiast Wykonawca ELEKTROBUD ROMAN KONSEK został w dniu 



06.02.2018 r. wykluczony z w/w postępowania przetargowego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12) 

Ustawy PZP, ponieważ nie wykazał spełniania warunku udziału w postępowaniu i w związku z tym 

z mocy prawa na podstawie art. 24 ust. 4 Ustawy PZP ofertę Wykonawcy wykluczonego uznano za 

odrzuconą. Dodatkowo, oferta tego Wykonawcy została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

Ustawy PZP, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

W dniu 06.02.2018 r. Wykonawca Konsorcjum został wezwany do złożenia oświadczeń 

i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1) i 2) Ustawy 

PZP w terminie do 13.02.2018 r. do godz. 10:00. Do dnia przekazania niniejszej informacji 

Wykonawca ten nie złożył w/w oświadczeń i dokumentów. 

Zgodnie z dyspozycją art. 85 ust. 2 Ustawy PZP Wykonawca samodzielnie lub na wniosek 

Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, 

co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców 

o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

W związku z tym, iż w w/w postępowaniu przetargowym w dniu 08.01.2018 r. Zamawiający 

wykorzystał już przysługujące mu uprawnienie i zwrócił się, zgodnie z art. 85 ust. 2 Ustawy PZP, 

do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie terminu związania ofertą, to ponowne 

przedłużenie tego terminu leżało już w gestii Wykonawców ELEKTROBUD ROMAN KONSEK 

i Konsorcjum, ponieważ Zamawiającemu, zgodnie z przywołanym wyżej przepisem, nie 

przysługuje uprawnienie ponownego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą. Co więcej Wykonawcy ci mogli przedłużyć ten termin na 

dowolnie długi okres. Wykonawcy powinni więc w celu zachowania ważności swoich ofert 

w w/w postępowaniu przetargowym złożyć jednoznaczne oświadczenie woli o przedłużeniu 

terminu związania ofertą, i aby było to skuteczne powinni zrobić to do upływu tego terminu. 

W/w Wykonawcy wykazali się jednak bierną postawą w przedmiocie przedłużenia terminu 

związania ofertą i do jego upływu samodzielnie nie przedłużyli tego terminu. 

Termin związania ofertą to czas przez jaki Wykonawcy zobowiązani są do wypełnienia wszystkich 

zobowiązań wynikających z treści złożonej oferty. Wykonawcy, nie przedłużając terminu związania 

ofertą, na wezwanie Zamawiającego lub z własnej inicjatywy, z chwilą upływu tego terminu tracą 

status uczestnika postępowania przetargowego. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie tego terminu 

musi dotrzeć do Zamawiającego przed upływem tego terminu. Tylko wtedy możliwe jest bowiem 

zachowanie ciągłości okresu związania ofertą i tym samym utrzymanie na dalszym etapie statusu 

uczestnika postępowania przetargowego. Jak czytamy w uchwale KIO z dnia 5 lipca 2010 r. 

KIO/KD 46/10 - „Jeżeli Wykonawca dobrowolnie nie przedłużył terminu związania ofertą 

(pomimo takiej możliwości) należy wyprowadzić logiczny wniosek, iż jego udział w postępowaniu 

zakończył się.”. 

W związku z powyższym Zamawiający nie może wezwać Wykonawcy Konsorcjum do 

uzupełnienia w/w oświadczeń i dokumentów, w sposób skuteczny dokonać wyboru oferty 

Konsorcjum jako najkorzystniejszej i zawrzeć z nim umowę o udzielenie zamówienia publicznego. 

Stanowisko w przedmiotowej kwestii wyraził Sąd Okręgowy w Tarnowie w wyroku z dnia 

13 lutego 2014 r., I Ca 495/13, stwierdzając, że: „konsekwencje upływu terminu związania ofertą 

należy oceniać przez pryzmat art. 66 k.c., na podstawie którego stan związania ofertą jest istotnym, 

konstytutywnym elementem oświadczenia woli zmierzającego do zawarcia umowy, stanowiącego 

ofertę. Oferta wygasa wraz z upływem oznaczonego okresu, w którym oferent był swoją ofertą 

związany. O ile ustawa dopuszcza możliwość zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego 

po upływie terminu związania ofertą, to wybranie oferty, którą wykonawca nie jest związany, 

narusza prawo. Wykonawca poprzez przedłużenie terminu związania ofertą musi wykazać, że miał 

wolę przedłużenia okresu związania ofertą, albowiem oświadczenie woli wykonawcy w tym 

zakresie nie może mieć charakteru dorozumianego, ale winno być wyrażone wprost. W ocenie Sądu 

wybór oferty, której termin związania wygasł, pozostaje w sprzeczności z zasadą uczciwej 

konkurencji i równego traktowania wykonawców wyrażoną w art. 7 ust. 1 Pzp.”. 



Z kolei w wyroku KIO 2206/16 z dnia 6 grudnia 2016 r. „Izba uznała za zasadne stanowisko 

zamawiającego w przedmiocie upływu terminu związania odwołującego ofertą oraz, że wybór 

najkorzystniejszej oferty co do której upłynął termin związania, nie jest dopuszczalny po upływie 

tego terminu. Nie stanowi natomiast naruszenia przepisów ZamPublU zawarcie umowy po upływie 

terminu związania ofertą, pod warunkiem jej wyboru w terminie związania ofertą. Wybór oferty po 

upływie terminu związania ofertą stanowi naruszenie przepisów ustawy, które miało lub mogło 

mieć wpływ na wynik postępowania. Umowa o wykonanie zamówienia zawarta w wyniku takiego 

wyboru, byłaby dotknięta wadą - nieważnością względną, uprawniającą Prezesa Urzędu Zamówień 

Publicznych do wystąpienia do sądu o jej unieważnienie zgodnie z art. 146 ust. 6 ZamPublU. 

Okoliczności te odpowiadają przesłankom obarczenia postępowania wadą, o której stanowi przepis 

art. 93 ust. 1 pkt 7 ZamPublU.”. 

Wobec braku możliwości kontunuowania w/w postępowania przetargowego, biorąc pod uwagę 

okoliczności faktyczne jakie zaistniały w tym postępowaniu przetargowym należy uznać, że 

przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) Ustawy PZP, 

który nakazuje unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia w sytuacji wystąpienia 

niemożliwej do usunięcia wady uniemożliwiającej zawarcie ważnej umowy. Innymi słowy gdyby 

Zamawiający dokonał wyboru oferty po upływie terminu związania ofertą i zawarł 

z Wykonawcą umowę, to w świetle art. 146 ust. 6 Ustawy PZP taka umowa podlegałaby 

unieważnieniu. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie planuje wszcząć nowe postępowanie 

o udzielenie zamówienia obejmujące ten sam przedmiot zamówienia. 

 

 

 

 Z poważaniem 

  

Dyrektor Szpitala 

Andrzej Krawczyk 
 


