Warszawa, dnia 22 października 2010 r.

MINISTERSTWO OBRONY NARODOWEJ
DEPARTAMENT ADMINISTRACYJNY
al. Niepodległości 218
00-911 Warszawa

INFORMACJA O UNIEWAśNIENIU POSTĘPOWANIA
na przeprowadzenie badań społecznych na temat „Preferencji kandydatów do słuŜby
w Narodowych Siłach Rezerwowych” oraz na temat „Zainteresowanie SłuŜbą
Przygotowawczą wśród młodzieŜy”, nr sprawy 74/ZP/10

Zgodnie z art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.), zwanej dalej ustawą, z zawartością ofert nie
moŜna zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert. NiemoŜność zapoznania się z treścią
złoŜonej oferty ma charakter bezwzględny i dotyczy wszystkich osób po stronie Zamawiającego.
W przedmiotowym postępowaniu termin otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 21 października
2010 r. na godz. 12.00. Zamawiający, jako odpowiedzialny za przestrzeganie powyŜszego zakazu,
korzystając z dyspozycji art. 36 ust. 1 pkt 10) ustawy, wskazał w specyfikacji istotnych warunków
zamówienia (SIWZ), na taki sposób zamknięcia oferty przez składającego ją Wykonawcę, aby nie
budziło wątpliwości, iŜ przez cały czas była przez Zamawiającego przechowywana w nienaruszonym
stanie i nikt nie miał dostępu do jej zawartości. Zgodnie z zapisem zawartym w Rozdziale X Opis
sposobu przygotowania oferty, ust. 15 SIWZ, Zamawiający wymagał oznakowania koperty
w następujący sposób: „Oferta na przeprowadzenie badań społecznych na temat „Preferencji
kandydatów do słuŜby w Narodowych Siłach Rezerwowych” oraz na temat „Zainteresowanie SłuŜbą
Przygotowawczą wśród młodzieŜy” Nr sprawy: 74/ZP/10 Nie otwierać przed 21 października 2010 r.
o godz. 12.00.
W dniu 21 października 2010 r. o godz. 10.30 (data i godzina przyjęcia koperty przez
pracownika kancelarii jawnej nr 6 wraz z pieczęcią kancelarii), do Zamawiającego wpłynęła koperta
oznaczona tylko nazwą adresata oraz danymi Zamawiającego (jak zwykła korespondencja) – nie
opatrzonego Ŝadnym zapisem wskazującym, Ŝe jest to oferta złoŜona w postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego. W związku z powyŜszym koperta została otworzona jako zwykła
korespondencja.
Zgodnie z orzeczeniem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 25 stycznia 2008 r. sygn. akt:
KIO/UZP 112/07 nie musi dojść do faktycznego zapoznania się z treścią oferty Wykonawcy
wystarczy, iŜ istniało takie zagroŜenie, Zamawiający zobowiązany jest uniewaŜnić postępowanie.
Naruszenie koperty (rozcięcie), które sugeruje, iŜ z ofertą ktoś mógł się przedwcześnie zapoznać,
powoduje niezachowanie poufności ofert przed ich oficjalnym otwarciem i moŜe mieć wpływ
na wynik postępowania. Przedwczesne otwarcie ofert jest naruszeniem przepisów ustawy,
w szczególności art. 7 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym Zamawiający przygotowuje i przeprowadza
postępowanie o udzielenie zamówienia w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz
równe traktowanie Wykonawców.
Ponadto, mając na uwadze zakaz zapoznania się z zawartością ofert prze terminem ich
otwarcia wyraŜony w art. 86 ust. 1 ustawy, nie ulega wątpliwości Ŝe czynność prawna otwarcia ofert,
dokonania wbrew temu zakazowi jest sprzeczna z prawem, a jako taka jest czynnością bezprawną.
W związku z powyŜszym, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy, Zamawiający uniewaŜnia
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, jeŜeli postępowanie obarczone jest niemoŜliwą
do usunięcia wadą uniemoŜliwiającą zawarcie niepodlegającej uniewaŜnienia umowy w sprawie
zamówienia publicznego.
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