Sygn. akt: KIO/W 6/15

POSTANOWIENIE
z dnia 14 kwietnia 2015 r.

Krajowa Izba Odwoławcza − w składzie:
Przewodniczący:

Anna Chudzik

Członkowie:

Dagmara Gałczewska-Romek
Magdalena Grabarczyk

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 kwietnia 2015 r. w Warszawie wniosku
z dnia 10 kwietnia 2015 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez
Krajową

Izbę

odwoławcze,

Odwoławczą
wniesionego

wyroku

lub

postanowienia

przez

Zakład

kończącego

Ubezpieczeń

postępowanie

Społecznych-Centrala

w Warszawie, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zakup drukarek
i urządzeń wielofunkcyjnych wraz z 45-miesięcznym serwisem

postanawia:

umorzyć postępowanie wszczęte na skutek wniosku o uchylenie zakazu zawarcia
umowy do

czasu

ogłoszenia

przez

Krajową

Izbę

Odwoławczą

wyroku

lub

postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
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Uzasadnienie

W dniu 10 kwietnia 2015 r. do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynął wniosek
Zamawiającego – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, o uchylenie zakazu zawarcia umowy
w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych wraz
z 45-miesięcznym serwisem.
Wniosek dotyczył zakazu zawarcia umowy wynikającego z wniesienia w dniu
31 marca 2015 r. odwołania przez wykonawcę Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o.
Powyższy wniosek nie podlegał merytorycznemu rozpoznaniu w związku z tym, że
w dniu jego złożenia Krajowa Izba Odwoławcza wydała na posiedzeniu niejawnym bez
udziału stron postanowienie o odrzuceniu odwołania (sygn. akt KIO 653/15).
Art. 183 ust. 1 Pzp stanowi, że w przypadku wniesienia odwołania zamawiający nie
może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub postanowienia
kończącego postępowanie odwoławcze. Art. 183 ust. 2 Pzp uprawnia zamawiającego do
złożenia do Izby wniosku o uchylenie tego zakazu. Izba może uchylić zakaz zawarcia
umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla interesu
publicznego przewyższające korzyści związane z koniecznością ochrony wszystkich
interesów, w odniesieniu do których zachodzi prawdopodobieństwo doznania uszczerbku
w wyniku czynności podjętych przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie
zamówienia. Okolicznością uzasadniającą rozpoznanie wniosku przez Izbę jest istnienie
zakazu zawarcia umowy, który powstaje w wyniku wniesienie odwołania i trwa do czasu
wydania przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze.
W niniejszej sprawie zakaz zawarcia umowy przestał obowiązywać w dniu
10 kwietnia 2015 r., z chwilą wydania przez Izbę postanowienia o odrzuceniu odwołania,
które jest postanowieniem kończącym postępowanie odwoławcze. Wobec powyższego brak
jest przedmiotu rozpoznania wskazanego w art. 183 ust. 1 Pzp.
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przez

Zamawiającego wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy należało umorzyć, jako
bezprzedmiotowe.

Przewodniczący:

……………

Członkowie:

……………
……………
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