Sygn. akt KIO/W 7/19

POSTANOWIENIE
z dnia 27 lutego 2019 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:

Przewodniczący: Emilia Garbala

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 27 lutego 2019 r. w Warszawie wniosku
z dnia 26 lutego 2019 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez
Krajową

Izbę

Odwoławczą

wyroku

lub

postanowienia

kończącego

postępowanie

odwoławcze
wniesionego przez: Gminę Świecie, ul. Wojska Polskiego 124, 86-100 Świecie,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Budowa żłobka miejskiego
w Świeciu przy ulicy Łokietka”.
postanawia:
umarza postępowanie w sprawie uchylenia zakazu zawarcia umowy.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 183 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, w przypadku wniesienia odwołania
zamawiający nie może zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Izbę wyroku lub
postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, zwanych dalej „orzeczeniem”.
Zgodnie z art. 183 ust. 2 ustawy Pzp zamawiający może złożyć do Izby wniosek
o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1.
Zgodnie z art. 183 ust. 5 ustawy Pzp Izba umarza, w formie postanowienia,
postepowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku o uchylenie zakazu zawarcia umowy,
jeżeli jego rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu:
1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku,
2) cofnięcia wniosku.
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W pierwszej kolejności należy zauważyć, że w myśl art. 183 ust. 1 ustawy Pzp
Ustawodawca

nie

uzależnia

możliwości

zawarcia

umowy

od

otrzymania

przez

zamawiającego wyroku w postaci pisemnej, ale od jego ogłoszenia. W przedmiotowej
sprawie ogłoszenie wyroku w sprawie o sygn. akt KIO 259/19 nastąpiło w dniu 25 lutego
2019 r. Sam zamawiający pisze o tym we wniosku wskazując, że w dniu 25 lutego 2019 r.
odwołanie zostało oddalone (skoro rozstrzygnięcie odwołania – w tym wypadku poprzez jego
oddalenie – jest już znane, to znaczy, że wyrok został ogłoszony). Oznacza to, że od chwili
ogłoszenia wyroku zamawiający był już uprawniony do zawarcia umowy w sprawie
zamówienia publicznego. W tym stanie rzeczy wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy
z dnia 26 lutego 2019 r. jest bezprzedmiotowy.
Zgodnie z art. 183 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp, postępowanie w sprawie uchylenia
zakazu zawarcia umowy w tej sytuacji podlega umorzeniu.

Stosownie do art. 183 ust. 4 zdanie drugie ustawy Pzp na niniejsze postanowienie nie
przysługuje skarga.

Przewodniczący:

………………………………
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