Sygn. akt KIO/W 5/22

POSTANOWIENIE
z dnia 25 lutego 2022 r.

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący:

Katarzyna Odrzywolska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 25 lutego 2022 r. w Warszawie, wniosku
z dnia 23 lutego 2022 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez
Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,
wniesionego przez zamawiającego: Gminę Daszyna, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie
przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021
r., poz. 1129 ze zm.) - dalej „ustawa Pzp”, którego przedmiotem jest „Odbiór, transport
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Daszyna”, sygnatura akt:
PPl.271.4.2021.

postanawia:

umorzyć postępowanie w sprawie wydania wniosku o uchylenie zakazu

UZASADNIENIE
Gmina Daszyna (dalej „zamawiający”) prowadzi postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów
ustawy Pzp, którego przedmiotem jest „Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów
komunalnych z terenu Gminy Daszyna”, sygnatura akt: PPl.271.4.2021 - dalej „postępowanie”.
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w dniu 24 listopada 2021 r.
w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich pod numerem 2021/S 228-600536 oraz
w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24 listopada 2021 r. pod numerem 2021/BZP
00285134/01.

W dniu 18 lutego 2022 r. przez wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia: ECOVIR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w

Ligowie,

L.

B.

prowadzącego

działalność

gospodarczą

pod

firmą

ECO

-SPEED L. B. z siedzibą w Brodnicy, zostało wniesione odwołanie na czynności
zamawiającego podjęte w postępowaniu polegające na odrzuceniu oferty tego wykonawcy
oraz wyborze, jako najkorzystniejszej, oferty złożonej przez Zakład Usług Komunalnych
Sp. z o.o. w Krośniewicach.
Postanowieniem z dnia 24 lutego 2022 r. Krajowa Izba Odwoławcza, odrzuciła
przedmiotowe odwołanie uznając, że w okolicznościach niniejszej sprawy zaistniały przesłanki
określone w art. 528 pkt 2 i pkt 3 ustawy Pzp.
W związku z powyższym Izba na podstawie art. 520 ust. 1 ustawy Pzp, umorzyła
postępowanie odwoławcze orzekając w formie postanowienia, zgodnie z art. 568 pkt 3
ww. ustawy.
Wobec powyższego Izba uznała, że została wypełniona przesłanka z art. 578 ust. 5
ustawy Pzp i postanowiła umorzyć postępowanie w sprawie uchylenia zakazu zawarcia
umowy.
Stosownie do art. 578 ust. 4 zdanie drugie ustawy Pzp na niniejsze postanowienie nie
przysługuje skarga.
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