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Warszawa, dnia 14 września 2018 r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia
Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) – dalej: Pzp,
Telewizja Polska S.A. (dalej: Zamawiający), prowadząca postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
elementów ściany diodowej wraz ze sterowaniem do studia S7, informuje
o unieważnieniu przedmiotowego postępowania.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia, jeżeli jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
W myśl pkt. 12 opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do
umowy (dalej: opz), Zamawiający zażądał dołączenia do oferty kart katalogowych dla
minimum następujących urządzeń: ekran LED, sterowniki IC, karty odbiorcze, karty
nadawcze, procesory wideo, oraz certyfikatów niezależnej jednostki akredytującej,
potwierdzających spełnienie norm EMC oraz LVD dla oferowanej serii produktowej
ekranu LED. Wymóg dotyczący złożenia wraz z ofertą ww. certyfikatów, ujęty został
również w pkt. 3.20 opz. Równocześnie, Zamawiający wyraźnie wskazał
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: siwz), że ofertę stanowi
formularz oferty (pkt. 10.1 siwz), a wśród oświadczeń i dokumentów wymaganych do
złożenia razem z ofertą (pkt. 10.3 siwz), nie zostały wymienione ww. karty
i certyfikaty. Stosownie do treści pkt 10.3. siwz, jedynymi dokumentami wymaganymi
do złożenia wraz z ofertą były dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania
oferty lub uprawnienie do udzielenia pełnomocnictwa (gdy ofertę lub załączone do
niej oświadczenia lub dokumenty podpisuje pełnomocnik), pełnomocnictwa, dowód
potwierdzający wniesienie wadium oraz dowód potwierdzający dysponowanie
zasobami podmiotów trzecich, jeśli w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału
w postępowaniu, Wykonawca polega na zdolnościach tych podmiotów. Co więcej,
w jedynym dokumencie, w którym wspomina się o kartach katalogowych
i certyfikatach, tj. w opz, Zamawiający nie określił jednoznacznie czy karty
katalogowe oraz certyfikaty miałyby stanowić element treści oferty czy też miałyby
być dokumentami na potwierdzenie, że oferowane dostawy odpowiadają
wymaganiom określonym przez Zamawiającego.
Wyżej opisana wewnętrzna sprzeczność zapisów dokumentacji przetargowej
mogła doprowadzić, i jak się niestety okazało, doprowadziła do całkowicie
odmiennego zrozumienia wymogów Zamawiającego w kwestii dokumentów
wymaganych do złożenia wraz z ofertą. W toku badania ofert, Zamawiający stwierdził
bowiem, iż jeden z Wykonawców złożył wraz z ofertą karty katalogowe i certyfikaty
wymagane zapisami opz (aczkolwiek nie zostały one przetłumaczone na język polski,
co z kolei stoi w sprzeczności z wymogiem pkt. 9.5 siwz), natomiast dwóch
pozostałych Wykonawców tego nie zrobiło. W tej sytuacji nie jest możliwe dalsze
procedowanie i udzielenie zamówienia publicznego bez rażącego naruszenia
przepisów Pzp. Wskutek bowiem zasadniczych rozbieżności i nieprecyzyjnych

zapisów siwz i załącznika do siwz względem wymaganej zawartości ofert,
Zamawiający nie może odrzucić ofert, które nie zawierają kart katalogowych i
certyfikatów – w przypadku uznania, iż miały one stanowić treść oferty, ani też nie
może wezwać Wykonawców do przedłożenia tych dokumentów, gdyby uznać, iż
miały one potwierdzać, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom
określonym przez Zamawiającego. Ponieważ nie określono w żadnym
z dokumentów przetargowych jaki charakter miały być mieć ww. dokumenty, nie
wiadomo, którą z ww. czynności należałoby wykonać. Ponadto, powstaje zasadnicza
wątpliwość czy w ogóle którąkolwiek z ww. czynności można by wykonać, skoro
oferty zostały złożone zgodnie z zapisem pkt 10.3. siwz, który składania kart
katalogowych ani certyfikatów nie wymagał. Należy podkreślić, iż Zamawiający
kierując się postanowieniami pkt. 10.3. siwz, nie może również stwierdzić, iż
wszystkie oferty spełniają wymogi siwz, albowiem jednak w treści opz wymagania
względem kart katalogowych i certyfikatów pojawiły się. Mając przy tym na
względzie, iż trzeci Wykonawca składając wraz z ofertą karty katalogowe
i certyfikaty, choć zadośćuczynił zapisowi pkt 12 opz, to załączając ww. dokumenty
bez tłumaczenia na język polski naruszył postanowienia pkt. 9.5 siwz, stąd też
jakąkolwiek czynność Zamawiający by nie wykonał (odrzucenie wszystkich ofert albo
wezwanie wszystkich wykonawców, w tym Wykonawcę, który przedłożył dokumenty
bez tłumaczenia na język polski, do przedłożenia w prawidłowej formie katalogów
i certyfikatów) prowadziłoby do naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych,
w szczególności w zakresie art. 7 ust. 1 Pzp, tj. zasady zachowania uczciwej
konkurencji i równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości, a także art. 7
ust. 3 Pzp, tj. zasady udzielenia zamówienia wyłącznie Wykonawcy wybranemu
zgodnie z przepisami ustawy.
W opisanych okolicznościach Zamawiający mógłby odrzucić wszystkie oferty
albo wezwać w trybie art. 26 ust. 3 Pzp wszystkich Wykonawców do uzupełnienia
kart katalogowych i certyfikatów we właściwej formie. Podjęcie decyzji, którą z ww.
czynności dokonać nie jest jednak możliwe, bowiem postanowienia dokumentacji
postępowania w żaden sposób nie określają charakteru tych dokumentów, a ów
przesądza jaką czynność należałoby dokonać. Dalsze prowadzenie postępowania
nie może zaś opierać się na dowolności działań Zamawiającego i uznawaniu post
factum, w jakim charakterze Zamawiający zapisami opz żądał tychże dokumentów,
gdyż takie działanie stałoby w sprzeczności z naczelnymi zasadami udzielania
zamówień publicznych.
Ponieważ nie jest możliwe na etapie badania i oceny ofert dokonywanie zmian
w dokumentacji przetargowej czy też usuwanie sprzecznych wymogów w niej
zawartych, unieważnienie postępowania w opisanych okolicznościach, na podstawie
art. 93 ust. 1 pkt. 7 Pzp, jest konieczne.
Zamawiający nadmienia przy tym, iż niezwłocznie zamierza przystąpić do
wszczęcia
nowego
postępowania
obejmującego
przedmiot
niniejszego
postępowania, o czym wszyscy Wykonawcy, którzy wykazali zainteresowanie
unieważnionym postępowaniem zostaną poinformowani.
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