Sygn. akt KIO/W 100/21

POSTANOWIENIE
z dnia 10 grudnia 2021 r.
Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie:
Przewodniczący:

Emil Kawa

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 10 grudnia 2021 r. w Warszawie, wniosku
z dnia 7 grudnia 2021 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez
Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze,
wniesionego przez zamawiającego - Miasto Chorzów - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w
Chorzowie ul. Bałtycka 8A, 41-500 Chorzów , w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest
„Letnie i zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa”. Numer sprawy:
ZP/SC/3410/009/000/21

postanawia:
umorzyć postępowanie w sprawie wydania wniosku o uchylenie zakazu

UZASADNIENIE
Zamawiający - Miasto Chorzów - Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Chorzowie ul. Bałtycka 8A,
41-500

Chorzów,

prowadzi

postępowanie

o

udzielenie

zamówienia

publicznego

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

„Letnie i

zimowe utrzymanie jezdni ulic na terenie miasta Chorzowa”. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 2021 /S 070- 178656
w dniu 12 kwietnia 2021 r..
W przedmiotowym postępowaniu oferty złożyło 2 wykonawców, tj.
I.

konsorcjum wykonawców Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. oraz

Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych J. W.
II.

konsorcjum wykonawców BIO-EKOS Sp. z o.o. Sp.k. oraz BIO-EKOS Group Sp. z o.o.;
Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty za która została uznana oferta

złożona przez konsorcjum wykonawców konsorcjum wykonawców Przedsiębiorstwo Techniki
Sanitarnej ALBA Sp. z o.o. oraz Zakład Usługowy Konserwacja Terenów Zielonych J. W..

Odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej od takiej czynności, złożył wybrany
wykonawca, wnosząc o rozszerzenie podstaw odrzucenia oferty konsorcjum wykonawców
BIO-EKOS Sp. z o.o. Sp.k. oraz BIO-EKOS Group Sp. z o.o,
Izba wskazuje, że w dniu 9 grudnia do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej wpłynęło
oświadczenie odwołującego o wycofaniu wniesionego odwołania. W związku z powyższym
Izba na podstawie art. 520 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień
publicznych, umorzyła postępowanie odwoławcze orzekając w formie postanowienia, zgodnie
z art. 568 pkt 3 ww. ustawy.
Wobec powyższego Izba uznała, że została wypełniona przesłanka z art. 578 ust.5 pkt
3 Pzp i postanowiła umorzyć postępowanie w sprawie uchylenia zakazu zawarcia umowy.
Stosownie do art. 578 ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) na niniejsze postanowienie nie przysługuje
skarga.

Przewodniczący: ……………………….…

