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POSTANOWIENIE

z dnia 9 października 2015 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:
Przewodniczący:

Katarzyna Brzeska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 9 października 2015 r. w Warszawie
wniosku z dnia 5 oraz 7 października 2015 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu
ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego
postępowanie odwoławcze, wniesionego przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z
o.o. z siedzibą w Wałbrzychu,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Rozbudowę istniejącej instalacji
sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania odpadów
(kompostowanie

i

stabilizacja)

polegającą

na

budowie

Zakładu

Segregacji

i

Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu ETAP 2

postanawia:

Uchyla zakaz zawarcia umowy.
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Uzasadnienie

Zamawiający – Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w
Wałbrzychu, w dniu 5 oraz 7 października 2015 roku, złożył kierowany do Prezesa Krajowej
Izby Odwoławczej wniosek o uchylnie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym
rozstrzygnięciem odwołania, wniesionego w dniu 9 września 2015 roku oraz w dniu 5
października 2015 r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym
przez Zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę istniejącej
instalacji sortowniczej odpadów o system mechanicznego i biologicznego przetwarzania
odpadów (kompostowanie i stabilizacja) polegającą na budowie Zakładu Segregacji i
Zagospodarowania Odpadów w Wałbrzychu ETAP 2”.
Izba ustaliła i zważyła, co następuje.
Przepis art. 183 ust. 2 ustawy Pzp stanowi, że zamawiający może złożyć do Izby wniosek
o uchylenie zakazu zawarcia umowy, o którym mowa w ust. 1. Izba może uchylić zakaz
zawarcia umowy, jeżeli niezawarcie umowy mogłoby spowodować negatywne skutki dla
interesu publicznego, w szczególności w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa,
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.
Zamawiający w uzasadnieniu wniosku wskazał, na termin realizacji ww. zadania
inwestycyjnego

(od

października

do

grudnia

2015

r.),

wynikający

z

przyznania

Zamawiającemu środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej we Wrocławiu. Wobec powyższego oraz wskazanych przez Zamawiającego w
piśmie z dnia 5 oraz 7 października 2015 r. dodatkowych okoliczności uzasadniających
uwzględnienie wniosku Zamawiającego, Krajowa Izba Odwoławcza postanowiła uchylić
zakaz zawarcia umowy w sprawie ww. zamówienia publicznego.
W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej niezawarcie umowy mogłoby spowodować
negatywne skutki dla interesu publicznego, ze względu na bardzo ważny interes publiczny
związany z odbiorem odpadów komunalnych.
Z uwagi na powyższe Izba postanowiła jak w sentencji na podstawie art. 183 ust. 2 ustawy
- Prawo zamówień publicznych.
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Stosownie do art. 183 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych, na niniejsze
postanowienie nie przysługuje skarga.

Przewodniczący:

…………………………
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