Sygn. akt KIO/W 13/16
POSTANOWIENIE
z dnia 28 września 2016 roku

Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący: Katarzyna Prowadzisz
Członkowie:

Marzena Teresa Ordysińska
Anna Packo

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 września 2016 roku w Warszawie
wniosku z dnia 26 września 2016 roku o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze wniesionego przez Zamawiającego Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Wiązownicy w postępowaniu o udzielnie zamówienia publicznego na:
Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 oraz
osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie gminy Wiązownica

postanawia:
umarza postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku o uchylenie zakazu
zawarcia umowy

Uzasadnienie
Zamawiający – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiązownicy prowadzi
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
pn.: „Dożywianie uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 oraz
osób starszych, chorych, samotnych i niepełnosprawnych na terenie gminy Wiązownica”.
W dniu 26 września 2016 roku (prezentata na piśmie) pismem z dnia 20 września
2016 roku Zamawiający złożył w trybie art. 183 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami) wniosek do Krajowej Izby
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Odwoławczej o uchylenie zakazu zawarcia umowy z Firmą Gastronomiczną D.S. na
„Dożywianie

uczniów

szkół

podstawowych

i gimnazjum w roku szkolnym 2016/2017 oraz osób starszych, chorych, samotnych
i niepełnosprawnych na terenie gminy Wiązownica” przed rozstrzygnięciem postępowania
odwoławczego.
Ogłoszenie o zamówieniu w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego zostało zamieszczone w dniu 18 sierpnia 2016 roku w Biuletynie Zamówień
Publicznych pod numerem 301566-2016. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamówień publicznych. Do prowadzonego przez Zamawiającego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego i postępowania odwoławczego stosuje się przepisy nowelizacji
ustawy Praw zamówień publicznych dokonanej ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie
ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw, opublikowanej w dniu
13 lipca 2016 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod pozycją 1020, która
weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 roku (dalej: „ustawa”).
Krajowa Izba Odwoławcza na posiedzeniu niejawnym bez udziału Stron w dniu
21 września 2016 roku, odrzuciła odwołanie wniesione przez wykonawcę Otylya Catering H.
H. Spółka Jawna z siedzibą w Jarosławiu (sygn. akt KIO 1696/16).
Biorąc pod uwagę powyższe, zważyła co następuje:
Izba na posiedzeniu niejawnym, na podstawie art. 183 ust. 5 pkt 1 ustawy umorzyła
postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy,
ponieważ jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe z uwagi na wydanie przez Krajową
Izbę Odwoławczą, 21 września 2016 roku, postanowienia w sprawie wniesionego przez
wykonawcę Otylya Catering H. H. Spółka Jawna (sygn. akt KIO 1696/16).
Izba wskazuje również, że zgodnie z art. 183 ust. 6 ustawy wniosek o uchylenie zakazu
zawarcia

umowy

zostaje

złożony

skutecznie

do

Krajowej

Izby

Odwoławczej

za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe, osobiście, za pośrednictwem posłańca albo w postaci elektronicznej,
podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego
kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego
rodzaju podpisu.
Wobec powyższego, orzeczono jak w sentencji.
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Stosownie do art. 183 ust. 4 zd. 2 ustawy na niniejsze postanowienie nie przysługuje skarga.

Przewodniczący:
Członkowie:
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