Sygn. akt: KIO/W 4/16
POSTANOWIENIE
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: członek Krajowej Izby Odwoławczej - Barbara Bettman

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 kwietnia 2016 r. wniosku z dnia
13 kwietnia 2016 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową
Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,
wniesionego przez zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szpital Specjalistyczny MSW w Otwocku, ul. Prusa 1/3, 05-400 Otwock,
p o s t a n a w i a:
umorzyć postępowanie wszczęte na skutek złożonego wniosku
Uzasadnienie
Wniosek z dnia 13 kwietnia 2016 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy został
złożony w odniesieniu do prowadzonego przez zamawiającego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ogłoszonego w Dz. Urz. UE 2016/S 018-028055 z 27.01.2016 r. na
„Świadczenie

usług

całodziennego

żywienia

w

formie

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

cateringu

dla

pacjentów

Szpitala Specjalistycznego

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Otwocku oraz prowadzenie kawiarni i sklepiku na
terenie szpitala”, w którym to postępowaniu w dniu 11 kwietnia 2016 r. zostało wniesione
odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej przez wykonawcę M. P. prowadzącego
działalność gospodarczą pod firmą MP-System M. P., z siedzibą w Raszynie. Przedmiotowa
sprawa została zarejestrowana pod sygn. akt KIO 524/16.
Pismem z dnia 18 kwietnia 2016 r. (data wpływu do KIO - 19 kwiecień 2016 r.)
odwołujący, przed otwarciem posiedzenia z udziałem stron i uczestnika postępowania,
wyznaczonego w sprawie o sygn. akt KIO 524/16 na dzień 19 kwietnia 2016 r., złożył
oświadczenie o cofnięciu wniesionego odwołania.
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Uwzględniając powyższe, Izba na podstawie art. 187 ust. 8 Pzp zdanie pierwsze oraz
art. 192 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2015 r., poz. 2164), wydała w tej sprawie w dniu 19 kwietnia 2016 r. postanowienie o
umorzeniu postępowania odwoławczego.
W związku z wydaniem przedmiotowego orzeczenia - kończącego postępowanie
odwoławcze, rozpoznanie wniosku zamawiającego z dnia 13 kwietnia 2016 r. o uchylenie
zakazu zawarcia umowy, stało się tym samym bezprzedmiotowe, a postępowanie wywołane
tym wnioskiem podlegało umorzeniu z mocy art. 183 ust. 5 ustawy Prawo zamówień
publicznych, zgodnie z którym Izba umarza postanowieniem postępowanie wszczęte na
skutek wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy, jeżeli jego rozpoznanie stało się
bezprzedmiotowe, między innymi z powodu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed
rozpoznaniem wniosku.
Stosownie do art. 183 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) na niniejsze postanowienie nie
przysługuje skarga.

Przewodniczący:

…………………………
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