
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 25 stycznia 2021 r. 
 

 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

 

 

dot.: numer sprawy: 49/ST/SPIS/PN/2020 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu nieograniczonego pn.: „Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021)”; numer sprawy: 49/ST/SPIS/PN/2020, 
ogłoszenie o zamówieniu numer 2020/S 230-567184 z dnia 25-11-2020 r. 

 
Uzasadnienie: 

W postępowaniu pn.: „Odbiór i dostarczenie korespondencji masowej na potrzeby przeprowadzenia 
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań (NSP 2021)”, do upływu terminu do składania ofert, tj. do 
dnia 15 stycznia 2021 r. do godziny 11:00, złożono drogą elektroniczną 1 ofertę, która została publicznie otwarta  
w dniu 15 stycznia 2021 r. o godzinie 11:30, w pok. 215 w siedzibie Zamawiającego, co zostało odnotowane  
w protokole z otwarcia ofert. Protokół z otwarcia ofert został opublikowany na stronie internetowej 
Zamawiającego w dniu 15 stycznia 2021 r.  
 

W pkt 12.1. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej „SIWZ”, Zamawiający wskazał, że Wykonawca 
związany będzie ofertą przez okres 60 dni, a bieg ww. terminu rozpoczyna się wraz z upływem ostatecznego 
terminu składania ofert, w związku z czym, zgodnie z informacją upublicznioną przez Zamawiającego w treści 
ogłoszenia o zmianie ogłoszenia z dnia 30 grudnia 2020 r., termin związania ofertą w przedmiotowym 
postępowaniu upływa w dniu 15 marca 2021 r. 

Zgodnie z pkt. 11 SIWZ Zamawiający wymagał wniesienia wadium w kwocie 180.000,00 zł (słownie: sto 
osiemdziesiąt tysięcy złotych) w jednej lub kilku następujących formach: 
1) pieniądzu; 
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,  

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 
3) gwarancjach bankowych; 
4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia  

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 
Dodatkowo w pkt 11.8 SIWZ, Zamawiający określił, że oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie  
w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona. 
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Zgodnie z informacją zawartą w pkt 14 Formularza oferty Wykonawca Poczta Polska S.A. wniósł wadium 
w formie gwarancji bankowej, natomiast w pkt 12 ww. formularza Wykonawca oświadczył, że uważa się za 
związanego ofertą na czas wskazany w SIWZ.  

W trakcie badania oferty Zamawiający stwierdził, że gwarancja bankowa wniesienia wadium, wystawiona  
w dniu 7 stycznia 2021 r. obejmuje okres od dnia wejścia w życie przedmiotowej gwarancji, tj. od dnia 8 stycznia 
2021 r. do dnia 8 marca 2021 r. Biorąc pod uwagę fakt, że ostateczny termin składania ofert upłynął w dniu  
15 stycznia 2021 r., termin związania ofertą, z uwzględnieniem zapisów pkt 12.1 zmienionej w dniu 30 grudnia  
2020 r. SIWZ, upływa w dniu 15 marca 2021 r., w związku z czym uwzględniony w dokumencie gwarancji bankowej 
okres wniesienia wadium, tj. od dnia 8.01.2021 r. do dnia 8.03.2021 r., nie potwierdza zapewnienia zabezpieczenia 
oferty na okres związania ofertą, o którym mowa w pkt 12.1 SIWZ.  

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 10 kwietnia 2015 r., sygn. akt KIO 604/15, "Wadium jest 
warunkiem uczestnictwa w przetargu, stwarza barierę finansową zapewniającą uczestnictwo w przetargu 
wyłącznie podmiotów zdolnych finansowo i faktycznie zainteresowanych zamówieniem. Warunek uczestnictwa, 
jakim jest wniesienie wadium w określonej wysokości jest warunkiem, który musi być spełniony przez wykonawcę 
od chwili otwarcia ofert przez cały okres związania ofertą aż do zawarcia umowy, za wyjątkiem regulacji 
przewidzianej w art. 46 ust. 1 i 3 ustawy Pzp. Istotą wadium jest to, że winno ono zabezpieczać ofertę przez pełen 
okres związania ofertą, w tym także w czasie zawieszenia biegu terminu związania ofertą". Ponadto, zgodnie 
z wyrokiem KIO z dnia 7 czerwca 2019 r., sygn. akt KIO 940/19, "Zasadniczym celem instytucji wadium jest 
zabezpieczenie zamawiającego na wypadek zaistnienia sytuacji określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. Aby 
uznać wadium za skutecznie wniesione musi ono zabezpieczać cały okres związania ofertą. W konsekwencji to 
termin ważności wadium wnoszonego w formie gwarancji (czy to bankowej, czy ubezpieczeniowej) jest uzależniony 
od długości okresu związania ofertą, a nie odwrotnie". Według J. Pieróga, "Prawo zamówień publicznych. 
Komentarz", wyd. 14, C. H. Beck, Warszawa 2017, s. 439, „Wzmocnieniem oświadczenia woli w sprawie okresu 
związania ofertą jest wniesienie wadium, które powinno obejmować cały okres związania ofertą. W powyższy 
sposób wykonawca składa gwarancję finansową, że w okresie związania ofertą wypełni wszystkie zobowiązania 
ofertowe”. 
Zgodnie art. 89 ust. 7b ustawy dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843,  
z późn. zm.), Zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę wykonawcy, który nie wniósł wadium w ogóle lub 
wniósł je w sposób nieprawidłowy. Oznacza to, że błędy Wykonawcy w złożonym wadium przesądzają o jego 
eliminacji z ubiegania się o zamówienie publiczne. Należy zaznaczyć, że błędnie złożone wadium nie podlega 
również uzupełnieniu na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. W wyroku z dnia 6 grudnia 2017 r. sygn. akt: KIO 
2466/17 Krajowa Izba Odwoławcza stwierdziła, że "przepis art. 89 ust. 1 pkt 7b p.z.p, nie pozwala na 
konwalidowanie wniesionego dokumentu gwarancji wadialnej. Gdyby miał tu zastosowanie przepis art. 26 ust. 3 
p.z.p., to wówczas analogicznie jak w przepisie art. 89 ust. 1 pkt 2 p.z.p., ustawodawca powinien był zawrzeć 
sformułowanie "z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 p.z.p.", czego nie uczynił. Zakładając zatem racjonalność 
ustawodawcy, Izba stanęła na stanowisku, że nawet w zmienionej rzeczywistości prawnej, dokument wadium nie 
podlega uzupełnieniu. 
 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający w dniu 25 stycznia 2021 r. odrzucił ofertę Wykonawcy Poczta Polska 
S.A. z siedzibą przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8 w (00-940) Warszawie, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b) z dnia  
29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, z późn. zm.), ponieważ wadium, 
którego wniesienia żądał Zamawiający, zostało wniesione przez Wykonawcę w sposób nieprawidłowy  
i nieskuteczny. 
 

Na podstawie wyżej przedstawionego stanu faktycznego i prawnego, Zamawiający unieważnia przedmiotowe 
postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożono żadnej 
oferty niepodlegającej odrzuceniu.  
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Od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, przysługuje 
odwołanie zgodnie z art. 180 ustawy. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności 
Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo  
w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym.  

Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki 
sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający 
mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii 
nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Odwołanie 
wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o unieważnieniu postępowania. 
 
 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny 

Głównego Urzędu Statystycznego 
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