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UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

dotyczy: postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na 

Serwisowanie urządzeń dźwigowych w Oddziale ZUS w Kielcach 

 
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Kielcach informuje, iż postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na „Serwisowanie 
urządzeń dźwigowych w Oddziale ZUS w Kielcach”, zostało unieważnione na mocy art. 255 ust. 2 
ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019  
z późn. zm.) 

 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 
 
W dniu 13 kwietnia 2021 r. Zamawiający skierował do Wykonawcy OTIS Sp. z o. o., 
ul. Konstruktorska 13, 02-673 Warszawa, który w przedmiotowym postępowaniu złożył jedyną 
ofertę pismo w sprawie czynności poprawy oczywistej omyłki pisarskiej, oczywistych omyłek 
rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek oraz 
czynności poprawy innych omyłek polegających na niezgodności oferty z dokumentami 
zamówienia oraz złożenia podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień ich 
złożenia, a także inne dokumenty. Wykonawca w dniu 19 kwietnia 2021 r., tj. w wyznaczonym 
terminie nadesłał odpowiedź, w której zaakceptował czynność poprawy oczywistej omyłki 
pisarskiej, oczywistych omyłek rachunkowych, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 
dokonanych poprawek oraz czynności poprawy innych omyłek polegających na niezgodności 
oferty z dokumentami zamówienia oraz złożył wymagane dokumenty i podmiotowe środki 
dowodowe. 
Zamawiający uznał, że złożone przez Wykonawcę podmiotowe środki dowodowe nie 
potwierdzają spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. Wykonawca w wykazie załączonym do oferty oraz przesłanym na 
wezwanie Zamawiającego przedstawił trzy usługi w celu potwierdzenia spełnienia warunku 
udziału w postępowaniu, lecz w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, tj. do 19 kwietnia 
2021 r. dołączył do niego podmiotowe środki dowodowe w postaci referencji dotyczące jedynie 
dwóch usług. Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił odrzucić ofertę a na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym 
Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli została złożona przez wykonawcę, który nie złożył 
w przewidzianym terminie oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, lub podmiotowego 
środka dowodowego, potwierdzających brak podstaw wykluczenia lub spełnianie warunków 
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udziału w postępowaniu, przedmiotowego środka dowodowego, lub innych dokumentów lub 
oświadczeń. 
 
Uzasadnienie prawne unieważnienia: 
 
Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione na 
podstawie art. 255 ust. 2) ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski  
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. 
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