sygn. akt KIO/W 16/15

POSTANOWIENIE
z dnia 17 września 2015 r.

Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:
Przewodniczący:

Emil Kuriata

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 17 września 2015 r. w Warszawie wniosku
z dnia 16 września 2015 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez
Krajową

Izbę

Odwoławczą

wyroku

lub

postanowienia

kończącego

postępowanie

odwoławcze, wniesionego przez Jednostka Wojskowa 4228, ul. Montelupich 3; 30-901
Kraków,
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę środków do odladzania
sztucznych nawierzchni lotniskowych,

postanawia:

Uchyla zakaz zawarcia umowy.
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Uzasadnienie

Zamawiający – Jednostka Wojskowa 4228, ul. Montelupich 3; 30-901 Kraków, w dniu
16 września 2015 roku, złożył kierowany do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wniosek
o uchylnie zakazu zawarcia umowy przed ostatecznym rozstrzygnięciem odwołania,
wniesionego w dniu 31 sierpnia 2015 roku, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego, prowadzonym przez zamawiającego w trybie przetargu nieograniczonego na
„Dostawę środków do odladzania sztucznych nawierzchni lotniskowych”.
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, że środki do odladzania sztucznych
nawierzchni lotniskowych, mają być dostarczone przed okresem zimowym na lotniska
i lądowiska położone w 16 lokalizacjach. Na wskazanych we wniosku lotniskach i
lądowiskach utrzymywane są w pełnej gotowości bojowe pasy startowe do prowadzenia
dyżurów bojowych samolotów i śmigłowców, szkoleń oraz międzynarodowych ćwiczeń i
operacji lotniczych w ramach Sojuszu NATO. W okresie od października br. do kwietnia 2016
roku wszystkie te lotniska i lądowiska wejdą w całodobowy zimowy dyżur bojowy, mający na
celu przeciwdziałanie naruszeniu przestrzeni powietrznej i dlatego nawierzchnie tych lotnisk
muszą być zabezpieczone przeciwko oblodzeniu, poprzez zastosowanie granulatów i płynów
odladzających.
W ocenie Krajowej Izby Odwoławczej niezawarcie umowy mogłoby spowodować
negatywne skutki dla interesu publicznego, ze względu na bardzo ważny interes publiczny
związany z obronnością państwa.
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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