
Znak sprawy: ZGDO.272.1.2019                                                                                  Chojna, 18.10.2019 r. 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie”. 

 

Zamawiający – Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – działając na podstawie 

art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 

– j.t. ze zm.) - informuje, że w ww. postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono: 3 oferty, z 

których tylko 2 Zamawiający zdołał odszyfrować, otworzyć i odczytać ich treść podczas publicznej 

sesji otwarcia ofert.  

 

Zestawienie ofert odszyfrowanych i otwartych podczas publicznej sesji otwarcia ofert: 

 

Część I: 

 

LP. Wykonawca: 
Łączna cena 

brutto: 

Mnożnik 

Wysokości 

Kar 

Umownych: 

Okres 

Karencji W 

Zapłacie Kar 

Umownych: 

Działania 

edukacyjno-

promocyjne 

Wykonawcy – 

kolportaż ulotek: 

1. 

Konsorcjum: 

Lider-Eko-Myśl Sp. z o. o., 

Dalsze 36, 74-300 Myślibórz 

Partner-„Spółka Gmin 

Dolnej Odry” Sp. z o. o., ul. 

Klasztorna 1, 74-500 

Chojna 

2.987.489,01 zł 1,40 4 tygodnie 4 akcje kolportażu 

 

Część II: 

 

LP. Wykonawca: 
Łączna cena 

brutto: 

Mnożnik 

Wysokości 

Kar 

Umownych: 

Okres 

Karencji W 

Zapłacie Kar 

Umownych: 

Działania 

edukacyjno-

promocyjne 

Wykonawcy – 

kolportaż ulotek: 

1. 

Konsorcjum: 

Lider-Eko-Myśl Sp. z o. o., 

Dalsze 36, 74-300 Myślibórz 

Partner-„Spółka Gmin 

Dolnej Odry” Sp. z o. o., ul. 

Klasztorna 1, 74-500 

Chojna 

3.465.549,73 zł 1,40 4 tygodnie 4 akcje kolportażu 

 

Część III: 

 

LP. Wykonawca: 
Łączna cena 

brutto: 

Mnożnik 

Wysokości 

Kar 

Umownych: 

Okres 

Karencji W 

Zapłacie Kar 

Umownych: 

Działania 

edukacyjno-

promocyjne 

Wykonawcy – 

kolportaż ulotek: 

1. 

Pyrzyckie Przedsiębiorstwo 

Komunalne Sp. z o. o. 

ul. Kościuszki 26, 74-200 

Pyrzyce 

2.152.688,40 zł 1,00 10 tygodni 2 akcje kolportażu 



Część IV: 

 

LP. Wykonawca: 
Łączna cena 

brutto: 

Mnożnik 

Wysokości 

Kar 

Umownych: 

Okres 

Karencji W 

Zapłacie Kar 

Umownych: 

Działania 

edukacyjno-

promocyjne 

Wykonawcy – 

kolportaż ulotek: 

1. 

 

--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część V: 

 

LP. Wykonawca: 
Łączna cena 

brutto: 

Mnożnik 

Wysokości 

Kar 

Umownych: 

Okres 

Karencji W 

Zapłacie Kar 

Umownych: 

Działania 

edukacyjno-

promocyjne 

Wykonawcy – 

kolportaż ulotek: 

1. 

Konsorcjum: 

Lider-Eko-Myśl Sp. z o. o., 

Dalsze 36, 74-300 Myślibórz 

Partner-„Spółka Gmin 

Dolnej Odry” Sp. z o. o., ul. 

Klasztorna 1, 74-500 

Chojna 

1.396.919,02 zł 1,40 4 tygodnie 4 akcje kolportażu 

 

Część VI: 

 

LP. Wykonawca: 
Łączna cena 

brutto: 

Mnożnik 

Wysokości 

Kar 

Umownych: 

Okres 

Karencji W 

Zapłacie Kar 

Umownych: 

Działania 

edukacyjno-

promocyjne 

Wykonawcy – 

kolportaż ulotek: 

1. 

Konsorcjum: 

Lider-Eko-Myśl Sp. z o. o., 

Dalsze 36, 74-300 Myślibórz 

Partner-„Spółka Gmin 

Dolnej Odry” Sp. z o. o., ul. 

Klasztorna 1, 74-500 

Chojna 

1.480.513,42 zł 1,40 4 tygodnie 4 akcje kolportażu 

 

Część VII: 

 

LP. Wykonawca: 
Łączna cena 

brutto: 

Mnożnik 

Wysokości 

Kar 

Umownych: 

Okres 

Karencji W 

Zapłacie Kar 

Umownych: 

Działania 

edukacyjno-

promocyjne 

Wykonawcy – 

kolportaż ulotek: 

1. 
------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część VIII: 

 

LP. Wykonawca: 
Łączna cena 

brutto: 

Mnożnik 

Wysokości 

Kar 

Umownych: 

Okres 

Karencji W 

Zapłacie Kar 

Umownych: 

Działania 

edukacyjno-

promocyjne 

Wykonawcy – 

kolportaż ulotek: 

1. 
 

--------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Część IX: 

 

LP. Wykonawca: 
Łączna cena 

brutto: 

Mnożnik 

Wysokości 

Kar 

Umownych: 

Okres 

Karencji W 

Zapłacie Kar 

Umownych: 

Działania 

edukacyjno-

promocyjne 

Wykonawcy – 

kolportaż ulotek: 

1. 

Konsorcjum: 

Lider-Eko-Myśl Sp. z o. o., 

Dalsze 36, 74-300 Myślibórz 

Partner-„Spółka Gmin 

Dolnej Odry” Sp. z o. o., ul. 

Klasztorna 1, 74-500 

Chojna 

586.720,37 zł 1,40 4 tygodnie 4 akcje kolportażu 

 

Część X: 

 

LP. Wykonawca: 
Łączna cena 

brutto: 

Mnożnik 

Wysokości 

Kar 

Umownych: 

Okres 

Karencji W 

Zapłacie Kar 

Umownych: 

Działania 

edukacyjno-

promocyjne 

Wykonawcy – 

kolportaż ulotek: 

1. 

Konsorcjum: 

Lider-Eko-Myśl Sp. z o. o., 

Dalsze 36, 74-300 Myślibórz 

Partner-„Spółka Gmin 

Dolnej Odry” Sp. z o. o., ul. 

Klasztorna 1, 74-500 

Chojna 

418.580,95 zł 1,40 4 tygodnie 4 akcje kolportażu 

 

Część XI: 

 

LP. Wykonawca: 
Łączna cena 

brutto: 

Mnożnik 

Wysokości 

Kar 

Umownych: 

Okres 

Karencji W 

Zapłacie Kar 

Umownych: 

Działania 

edukacyjno-

promocyjne 

Wykonawcy – 

kolportaż ulotek: 

1. 
-------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Część XII: 

 

LP. Wykonawca: 
Łączna cena 

brutto: 

Mnożnik 

Wysokości 

Kar 

Umownych: 

Okres 

Karencji W 

Zapłacie Kar 

Umownych: 

Działania 

edukacyjno-

promocyjne 

Wykonawcy – 

kolportaż ulotek: 

1. 
------------------------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Warunki płatności zgodnie z Wzorem Umowy. 

 

Uwaga: 

W postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono również trzecią ofertę , której 

Zamawiający nie otworzył podczas  publicznej sesji otwarcia ofert, z uwagi na przeszkody natury 

technicznej jakie napotkał przy tej czynności. Oferta została otwarta już po zamknięciu publicznej 

części otwarcia ofert. Ofertę tę złożył  ATF Sp. z o. o. Sp. K. Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec. Oferta 

została złożona w zakresie części: II, III, IV,VI,VII,VIII, X,XI,XII.  

  



Na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zamierzał przeznaczyć kwotę: 13.455.052,26 zł brutto, 

w tym: 

Część I – 2.166.227,79 zł brutto 

Część II – 2.627.054,76 zł brutto 

Część III – 1.368.247,05 zł brutto 

Część IV – 1.718.507,91 zł brutto 

Część V – 779.468,97 zł brutto 

Część VI – 1.583.619,89 zł brutto 

Część VII – 790.121,44 zł brutto  

Część VIII – 1.201.616,70 zł brutto 

Część IX – 419.214,29 zł brutto 

Część X – 316.328,74 zł brutto 

Część XI – 181.274,25 zł brutto 

Część XII – 303.370,47 zł brutto 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

Zamawiający – Związek Gmin Dolnej Odry, ul. Narciarska 57, 74-500 Chojna – działając na podstawie 

art. 92 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – j.t. ze zm.) - informuje, że postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn.: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gmin położonych na terenie Związku Gmin 

Dolnej Odry z siedzibą w Chojnie” zostało unieważnione w zakresie wszystkich części. 

 

Uzasadnienie faktyczne:  

 W dniu 17 października 2019 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Zamawiającego odbyła się publiczna 

sesja otwarcia ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. Na skrzynce ePUAP Zamawiającego 

uwidocznione zostało, że do upływu terminu składania ofert złożono: 3 oferty. Zamawiający pobrał 

wszystkie przekazane przez troje Wykonawców pliki mające zawierać dokumenty elektroniczne opatrzone 

podpisami elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem. Po dokonaniu tej, czynności Zamawiający 

przystąpił kolejno do odszyfrowania ofert a następnie do ich otwarcia. Jako pierwsza, bez żadnych 

przeszkód otwarta i odczytana została oferta Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o. o. z 

siedziba przy ul. Kościuszki 26, 74-200 w Pyrzycach, jako druga otwarta i odczytana została bez przeszkód 

oferta Konsorcjum: Eko-Myśl Sp. z o. o., z siedzibą  Dalsze 36, 74-300 Myślibórz oraz „Spółki Gmin 

Dolnej Odry” Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Klasztornej 1, 74-500 Chojna. Trzecia oferta – jak się później 

okazało Wykonawcy ATF Sp. z o. o. Sp. K., Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec - nie została skutecznie 

otwarta podczas publicznej sesji otwarcia ofert. Oferta ta, została zawarta w dwóch plikach typu 

skompresowanego archiwum. Po ich odszyfrowaniu i dekompresji okazało się, iż Oferta składa się z dwóch 

plików – oba w formacie *.Xades - właściwym dla podpisu elektronicznego zewnętrznego. Po otwarciu 

tychże plików Zamawiający nie uzyskał dostępu do plików składających się na ofertę a jedynie do 

informacji o weryfikacji podpisu. Po dokonaniu czynności otwarcia nie stwierdzono plików zawierających 

w szczególności formularz ofertowy lub inne dokumenty składające się na ofertę. W obliczu tej sytuacji 

Zamawiający ponowił wszystkie czynności związane z pobraniem oferty Wykonawcy ATF Sp. z o. o. Sp. 

K. ze skrzynki ePUAP a dalej jej odszyfrowaniem i otwarciem. Po powtórzeniu tych czynności, ponownie 

nie odnaleziono plików zawierających w szczególności formularz ofertowy lub inne dokumenty składające 

się na ofertę. W tej sytuacji zakończono publiczną sesję otwarcia ofert, uznając iż Wykonawca ATF Sp. z 



o. o. Sp. K., Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec nie złożył dokumentu elektronicznego stanowiącego ofertę a 

jedynie właściwe dla zapisu podpisu elektronicznego zewnętrznego plik typu *.Xades. Po zamknięciu 

publicznej sesji otwarcia ofert, przy pomocy profesjonalnego informatyka sprawdzono prawidłowość 

czynności podejmowanych podczas próby otwarcia trzeciej oferty w efekcie czego w pliku podpisu 

elektronicznego typu *.Xades ujawniono „wszyty”, skompresowany plik zawierający formularz ofertowy 

w formacie właściwym dla MS Word. Czynność ta miała jednak miejsce już po zakończeniu publicznej 

sesji otwarcia ofert.  

 

 Czynność otwarcia ofert jest czynnością jednorazową i niepowtarzalną. Zgodnie z orzecznictwem 

Krajowej Izby Odwoławczej „Publiczne otwarcie ofert jest czynnością faktyczną, jednokrotną, która nie 

może zostać powtórzona w danym postępowaniu, co w konsekwencji oznacza, że brak publicznego otwarcia 

ofert stanowi wadę tego postępowania, które wywiera istotny wpływ na umowę. Tego typu nieusuwalna 

wada istnieje zawsze, niezależnie od tego czy oferta, która nie została publicznie otwarta jest ofertą 

najdroższą czy też plasuje się wyżej w rankingu kryteriów oceny ofert. (...) Brak podania do publicznej 

wiadomości - odczytania nazwy, adresu wykonawcy, informacji dotyczących ceny oferty i innych elementów 

wymienionych w art. 86 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych powoduje, że postępowanie 

obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, która to wada uniemożliwia zawarcie ważnej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego” (wyrok KIO z dnia 4 lipca 2016 r., sygn. akt: KIO 1096/16).  

 

 Podobne stanowisko zajęła KIO w wyroku z dnia 12 kwietnia 2019 r. sygn. akt: KIO 574/19, z 

którego wynika, że: „(…) nastąpiły znaczące zmiany w procedurze udzielenia zamówienia publicznego, 

związane z jej elektronizacją, w tym poprzez składanie ofert w formie elektronicznej, jednakże naczelne 

zasady udzielania zamówień publicznych, jak do tej pory, nie uległy zmianie, co powoduje, że ich 

prawidłowe zastosowanie, jak najbardziej podlega badaniu przez Izbę i nie może podlegać interpretacji 

rozszerzającej zakres możliwego zastosowania. Okoliczność, iż oferty złożone w postaci elektronicznej, z 

zasady niemożliwe są do korygowania po ich złożeniu, albowiem w systemie informatycznym 

pozostawałby „jakiś ślad” nie może powodować uznania, że oferty składane w formie papierowej mogły 

być traktowane inaczej. Za każdym razem zamawiający miał i ma obowiązek ich prawidłowego 

zabezpieczenia, czy to przez umieszczenie ich w szafie pancernej, czy w programie komputerowym na 

odpowiedniej platformie internetowej, a co za tym idzie do ich równego traktowania względem wszystkich 

wykonawców uczestniczących w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Powyższe 

zasady, w znowelizowanym Prawie zamówień publicznych, nie zostały wyłączone w związku z 

elektronizacją zamówień, co oznacza, że nadal aktualne są procedury publicznego i jawnego otwarcia ofert 

wraz z podaniem wymaganych ustawą informacji. Zaniechanie tych czynności stanowi naruszenie 

przepisów niemożliwych do sanowania na późniejszym etapie postępowania”.  

  

 W orzeczeniu tym KIO  odwołała się do Wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 2 lutego 

2009 r., sygn. akt. V Ca 2601/09, w którym skład orzekający doszedł do wniosku, iż: „Słusznie zauważyła 

KIO, że w niniejszej sprawie przedmiotem sporu między stronami była wyłącznie ocena znaczenia 

naruszenia przez zamawiającego art. 86 ust. 1 PZP wobec zaniechania publicznego podania informacji o 

ofercie skarżącego na rejon I, co skutkowało naruszeniem zasady równego traktowania wykonawców i 

zasady jawności postępowania. Po zakończeniu czynności otwarcia ofert i opuszczenia sali przez 

wykonawców, omyłka ta nie mogła być naprawiona w żaden sposób, również w ten sposób jak uczynił to 

zamawiający. Poinformowanie innych wykonawców za pomocą faxu o złożeniu oferty przez skarżącego 

nie może być uznane za czynność jawną i dokonaną erga omnes. Sąd Okręgowy w całości podziela wywody 

KIO w zakresie niemożliwości powtórzenia czynności otwarcia oferty rejonu I i co za tym idzie 

nieusuwalności stwierdzonego naruszenia przez zamawiającego przepisów Pzp. W związku z tym jedynie 



co w tej sytuacji mogła uczynić KIO, to było unieważnienie wszystkich czynności w części dotyczącej rejonu 

I, zgodnie z art. 146 ust. 1 pkt 6 Pzp (aktualnie przepis znajduje swój odpowiednik w art. 146 ust. 6 ustawy 

Pzp - przyp. red.). Każde inne rozstrzygnięcie prowadziłoby do naruszenia art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Pzp. Należy zauważyć, iż takie rozstrzygnięcie KIO nie narusza prawa skarżącego. W wyniku 

unieważnienia postępowania w części dotyczącej rejonu 1 zamawiający ogłosił o wszczęciu kolejnego 

postępowania w tym przedmiocie. Skarżący miał takie samo prawo jak inni wykonawcy do zgłoszenia 

ponownie swojej oferty.” 

 

  W tej sytuacji, należy dojść do wniosku, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia 

wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlagającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego w zakresie tychże części , na które ofertę złożył ATF Sp. z o. o. Sp. K. Chojnica 2, 78-650 

Mirosławiec tj. części: II, III, IV,VI,VII,VIII, X,XI,XII, ponieważ nie da się powtórzyć publicznej sesji 

otwarcia ofert i przywrócić do treści wynikającej z publicznej sesji otwarcia ofert treści oferty Wykonawcy 

ATF Sp. z o. o. Sp. K. Chojnica 2, 78-650 Mirosławiec.   

 

 Niezależnie od powyższego, w zakresie części , na które ATF Sp. z o. o. Sp. K. Chojnica 2, 78-650 

Mirosławiec  nie złożył oferty tj. w zakresie części I, V, IX postepowanie należy unieważnić ponieważ w 

każdej z tych części oferta najkorzystniejsza przekracza kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na realizację części zamówienia a Zamawiający nie może zwiększyć ww. kwot. 

 

Uzasadnienie prawne:  

Podstawę prawną unieważnienia stanowią przepisy art. 93 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 – j.t. ze zm.). Zgodnie z treścią przepisu 

art. 93 ust. 1 pkt 7 ww. ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego (dot. części: II, III, IV,VI,VII,VIII, X,XI,XII 

zamówienia). Natomiast zgodnie z treścią przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że 

Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 

UWAGA: 

Zamawiający informuje, iż niezwłocznie zostanie wszczęte ponowne postępowanie o udzielenie 

przedmiotowego zamówienia publicznego. 

 

Zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 18.10.2019 r. 

 


