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Warszawa, 2018-11-27

WZP.270.118.2018
2018-20661

Do wszystkich Wykonawców
uczestniczących w postępowaniu

dot. postępowania prowadzonego w trybie w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Świadczenie
usługi utrzymania infrastruktury techniczno-systemowej (ITS) Systemu KRDK, P2 (SA) oraz P4 wraz
z instalacją i konfiguracją podsystemów”, znak sprawy: WZP.270.118.2018”.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIU

Niniejszym Zamawiający informuje, iż unieważnił czynność oceny ofert w postępowaniu i wybór
oferty najkorzystniejszej, a na skutek ponownej oceny ofert postanowił unieważnić postępowanie
o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 i art. 93 ust. 1 pkt
7 w związku z art. 146 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.
U. z 2018 r. poz. 1986)- dalej zwanej „ustawą”.

UZASADNIENIE

Stosownie do przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Zamawiający unieważnia postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia
wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej poglądem
przesłanka unieważnienia postępowania opisana w art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy opiera się na trzech
okolicznościach, których łączne wystąpienie skutkuje zastosowaniem tego przepisu, tj. musi wystąpić
naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielenie zamówienia (wada postępowania), wada ma
skutkować niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia
publicznego, wada musi być niemożliwa do usunięcia. Wada postępowania musi mieć charakter
trwały, musi rzeczywiście wystąpić i musi powodować niemożliwość zawarcia ważnej umowy.
Jednocześnie, Zamawiający, unieważniając postępowanie na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7
p.z.p. jest uprawniony do brania pod uwagę zarówno okoliczności, skutkujących unieważnieniem
zawartej umowy wynikających z art. 146 ust. 1 p.z.p., jak i powinien brać pod uwagę okoliczności,
związane z unieważnieniem umowy na podstawie art. 146 ust. 6 p.z.p.”  – tak np. Izba w wyroku z
dnia 27 czerwca 2017 r. sygn. akt KIO 1127/17, czy w wyroku z dnia 11 grudnia 2017 r. sygn. akt KIO
2502/17, w uzasadnieniu którego Izba stwierdziła, że „Przesłanka unieważnienia postępowania,
o której mowa w przepisie art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p., odwołuje się nie tylko do podstaw unieważnienia
umowy zawartych w zamkniętym katalogu art. 146 ust. 1 p.z.p., ale również do innych wad
postępowania, z powodu których Prezes Urzędu Zamówień Publicznych jest uprawniony do
wystąpienia do sądu z powództwem o unieważnienie umowy w sprawie zamówienia publicznego na
podstawie przepisu art. 146 ust. 6 p.z.p. Katalog wad postępowania, które mogą skutkować
unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt
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7 p.z.p. jest zatem katalogiem otwartym. Nie jest również kwestionowane, iż za taką wadę należy
uznać opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający uczciwą konkurencję”.

Po zapoznaniu się z treścią odwołania wniesionego przez Wykonawcę – bezpieczne.IT z siedzibą
w Warszawie, Zamawiający uznał, że prowadzone postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, ze względu na dokonanie
przez Zamawiającego czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ
na wynik postępowania, tj. opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który nie odpowiada
wymaganiom przepisu art. 29 ust. 1 i ust. 2 ustawy. Czynność ta spowodowała w konsekwencji
naruszenie wyrażonej w art. 7 ustawy zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania
Wykonawców.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny
i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie
wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Jednocześnie, stosownie do
art. 29 ust. 2 ustawy przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać
uczciwą konkurencję. Jak wskazuje się w orzecznictwie Naruszenie art. 29 ust. 1 p.z.p. następuje co
do zasady w sytuacjach, w których zamawiający dokona opisu przedmiotu zamów ienia (w szerokim
znaczeniu – a więc również np. warunków realizacji umowy) w sposób niekompletny, niedokładny,
niezrozumiały czy wewnętrznie sprzeczny. (…) Poprawny jest opis przedmiotu zamówienia
odpowiadający obiektywnym potrzebom zamawiającego i uzasadniony nimi, nawet jeśli utrudnia lub
nawet uniemożliwia on niektórym wykonawcom udział w postępowaniu i złożenie oferty. Przy czym
określenia "obiektywny" nie należy tłumaczyć jako uzasadnionego dla "ogółu", lecz uzasadnionego
dla danego zamawiającego (co zawsze niesie ze sobą pewien stopień subiektywnych potrzeb
charakterystycznych dla tego jednego podmiotu), ale obiektywnego w tym znaczeniu, że ów ogół
wymóg ten uznaje za racjonalny” – tak np. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 11 stycznia
2018 r. sygn. akt KIO 2730/17.

Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia powyższych warunków nie spełnia.
Zauważenia wymaga, iż dokumentacja niniejszego postępowania nie zawiera istotnych informacji
pozwalających na prawidłowe oszacowanie pracochłonności przez Wykonawców, a tym samym
rzetelne skalkulowanie ceny oferty. W szczególności, opis przedmiotu zamówienia nie zawiera
szczegółowej specyfikacji systemów, które mają zostać objęte usługą utrzymania. Zamawiający
wskazał, że przedmiotem zamówienia jest utrzymanie systemów KRDK, P2 (SA) oraz P4. Należy
jednak zwrócić uwagę, iż projekt P4 obejmuje szereg systemów o różnym stopniu złożoności. W celu
prawidłowego oszacowania pracochłonności realizacji usług każdy z potencjalnych Wykonawców
winien posiadać wiedzę na temat ilości maszyn wirtualnych, architektury tych systemów,
wdrożonych mechanizmów bezpieczeństwa itp. dla każdego z utrzymywanych podsystemów.
Zauważenia wymaga chociażby i taka okoliczność, iż w skład systemów wchodzi technologia SAS,
która w zakresie utrzymania wymaga dedykowanego specjalisty w tym zakresie. Koszt tego
specjalisty jest, w ocenie Zamawiającego, kosztem znaczącym, którego Wykonawca bezpieczne.IT nie
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uwzględnił w cenie swojej oferty, na co wskazują wyjaśnienia dotyczące sposobu obliczenia ceny
złożone przez tego Wykonawcę w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 90 ust. 1
ustawy.

Nie sposób przy tym pominąć, iż Wykonawcy w trakcie prowadzonego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego kierowali do Zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (dalej „siwz) lub o podanie informacji, których brak było w siwz.
Udzielane przez Zamawiającego odpowiedzi mogły wprowadzić w błąd potencjalnych Wykonawców,
uniemożliwiając im rzetelne skalkulowanie ceny oferty. Wskazać tu można chociażby na pytanie
dotyczące ilości zgłoszeń obsługiwanych w systemie Service Desk. Zamawiający wskazał, że
w systemie Service Desk realizowane są 2-4 zgłoszenia miesięczne. Informacja ta miała posłużyć do
kalkulacji cenowej. Tymczasem tak mała liczba zgłoszeń w Service Desk spowodowana jest tym, że
większość zadań zlecanych Wykonawcy są to zadania bardziej złożone, wymagające często
dodatkowej interakcji z osobami po stronie Zamawiającego. Dlatego Zamawiający do obsługi
większości zgłoszeń używa systemu do zarządzania projektem, który jest bardziej elastyczny
i łatwiejszy w użytkowaniu niż Service Desk. W tym systemie natomiast średnio miesięcznie
rejestrowanych jest 85 zgłoszeń (statystyki z 01-06.2018 r.).

Podkreślenia w tym miejscu wymaga, iż pełną wiedzę dotyczącą zarówno specyfikacji systemów
objętych przedmiotem zamówienia ma dotychczasowy Wykonawca świadczący usługę utrzymania.
Oczywistym jest, że w przypadku tego typu usług Wykonawca, który świadczył usługę objętą
przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego ma pewną przewagę konkurencyjną nad innymi
Wykonawcami ubiegającymi się o udzielenie zamówienia. Niemniej, w niniejszym przypadku brak
precyzyjnego opisania przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego i podania wszystkich
okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty, spowodował de facto, że dotychczasowy
Wykonawca jest jedynym, który posiada kompletne informacje umożliwiające mu takie
skalkulowanie ceny oferty, które uwzględnia wszystkie wymagania i okoliczności związane
z przedmiotem zamówienia. W tej sytuacji uznać należy, iż na skutek czynności Zamawiającego i jego
zaniechań doszło do naruszenia wyrażonej w art. 7 ust. 1 ustawy zasady uczciwej konkurencji
i równego traktowania Wykonawców.

Oczywistym przy tym zdaje się fakt, iż błędy, do których doszło w trakcie prowadzonego
postępowania nie mogą zostać na obecnym etapie postępowania konwalidowane. Wymagałoby to
bowiem zmiany treści siwz, co stosownie do przepisu art. 38 ust. 3 ustawy nie jest możliwe
i dopuszczalne po upływie terminu składania ofert.

W tej sytuacji uznać należy, iż unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7
w związku z art. 146 ust. 6 ustawy jest konieczne i uzasadnione. Zauważenia wymaga, iż Krajowa Izba
Odwoławcza w szeregu wyroków wskazywała, iż błędy w zakresie opisu przedmiotu zamówienia
stanowią wystarczającą przesłankę do unieważnienia postępowania – w wyroku z dnia 10 kwietnia
2014 r. sygn. akt KIO 616/14 Izba stwierdziła, że Ustawodawca wśród przesłanek skutkujących
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unieważnieniem umowy na podstawie art. 146 ust. 1 ustawy Pzp nie wymienił naruszenia przepisów
dotyczących sporządzania opisu przedmiotu zamówienia, tym niemniej podstawowym obowiązkiem
zamawiającego jest prawidłowe sporządzenie siwz, w tym opisu przedmiotu zamówienia, jako
elementu znaczącego i warunkującego złożenie prawidłowej oferty przez zainteresowanych
wykonawców. (…) Opis przedmiotu zamówienia powinien być bowiem dokonany w sposób
jednoznaczny i wyczerpujący z uwzględnieniem potrzeb zamawiającego”. Zauważenia wymaga także
stanowisko wyrażone w uzasadnieniu wyroku z dnia 25 września 2017 r. sygn. akt KIO 1869/17,
w którym Izba stwierdziła, że Zamawiający miał prawo do unieważnienia postępowania ze względu
na wady opisu przedmiotu zamówienia, ponieważ celem prowadzenia postępowania jest zawarcie
umowy służącej zaspokojeniu potrzeby zamawiającego, a ponadto W rozpoznawanym przypadku
może pojawić się zarzut, że wykonawcy mogli składać oferty, godząc się na wykonanie przedmiotu
zamówienia nieprzydatnego zamawiającemu lub nie w pełni przydatnego, generując
u  zamawiającego powstanie zbędnych kosztów”.

Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlega także unieważnieniu na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy. Przede wszystkim, już po wszczęciu postępowania o udzielenie
niniejszego Zamawiający rozpoczął projekt, którego celem będzie utworzenie nowego systemu
e-krew. Funkcjonalności systemu e-Krew mają zastąpić system objęty niniejszym postępowaniem –
KRDK, przez co dalsze utrzymywanie tego systemu staje się zbędne, a wydatki poniesione na ten cel
mogą być kwestionowane w kontekście zasad wydatkowania środków publicznych wyrażonych
w ustawie o finansach publicznych. Ponadto, Zamawiający podjął decyzję o likwidacji systemu P2 SA,
który jest jednym z systemów objętych niniejszym postępowaniem. System P2 SA jest to aplikacja
służąca do autoryzacji użytkowników zewnętrznych napisana w 2012 roku. Przez ten okres nie
nastąpiła jego modernizacja, a użyte technologie nie pozwalają zaimplementować wymaganych
mechanizmów bezpieczeństwa. Likwidacja systemu P2SA jest konsekwencją możliwości podłączenia
systemów funkcjonujących w CSIOZ do nowo powstałej Platformy Węzła Krajowego. Również
w zakresie systemów działających na Platformie P4 podejmowane są prace modernizacyjne, których
jednym z aspektów jest częściowe przejęcie do utrzymania przez Zamawiającego. Powyższe ma
istotne znaczenie dla zakresu świadczonych przez Wykonawcę usług w ramach niniejszego
postępowania.

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Zgodnie z rozdz. VII pkt 12 SIWZ, proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma na adres
t.banas@csioz.gov.pl oraz wzp@csioz.gov.pl.

Dyrektor
Centrum Systemów Informacyjnych

Ochrony Zdrowia

(-) Bartłomiej Wnuk

mailto:t.banas@csioz.gov.pl
mailto:wzp@csioz.gov.pl

