Warszawa, dnia 3 września 2019 r.

Zamawiający:
Studio Filmowe TOR
ul. Puławska 61
02-595 Warszawa
e-mail: tor@tor.com.pl
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargi nieograniczonego pn.
Usługa archiwizacji, zarządzania i udostępniania danych cyfrowych filmów pełnometrażowych zdigitalizowanych i
zrekonstruowanych cyfrowo w ramach projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych,
dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet,
urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”.
Znak postępowania: SFT/1-III/POPC/2019.
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Działając na podstawie 93 ust. 3 pkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający informuje, iż unieważnił przedmiotowe
postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 40 ust. 1, art. 8 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy.
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy, zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE
W dniu 14 sierpnia 2019 r. Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. Usługa archiwizacji, zarządzania i udostępniania danych cyfrowych filmów pełnometrażowych
zdigitalizowanych i zrekonstruowanych cyfrowo w ramach projektu „Cyfrowa rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów
fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino,
telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego dziedzictwa filmowego”.
Ogłoszenie dotyczące przedmiotowego zamówienia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej
„BZP”) [nr ogłoszenia 583813-N-2019]. Termin składania ofert w postępowaniu został wyznaczony na dzień 27 sierpnia
2019 r. do godziny 12:00.
Tego samego dnia, niezwłocznie po opublikowaniu ww. ogłoszenia, Zamawiający na swojej stronie internetowej
(https://www.tor.com.pl/htdocs/sftor/www/bip/index.php?id=121) zamieścił Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej „SIWZ”) wraz z załącznikami.
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W tym miejscu należy wskazać, iż w skutek omyłki Zamawiający na ww. stronie internetowej nie udostępnił treści
ogłoszenia o zamówieniu. Niniejsze uchybienie zostało dostrzeżone dopiero w dniu 3 września 2019 r., a zatem już po
terminie składania ofert.
Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy, zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego,
zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej.
Oznacza to, iż powyższy przepis nakłada na zamawiającego obowiązek zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu na
stronie internetowej, a wszczęcie postępowania następuje dopiero z chwilą ziszczenia się obu zdarzeń wymienionych w
art. 40 ust. 1 ustawy.
Zgodnie ze stanowiskiem Krajowej Izby Odwoławczej wyrażonym w uchwale z dnia z dnia 28 kwietnia 2017 r. (sygn. akt
KIO/KD 14/17) celem zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie
zamawiającego oraz na stronie internetowej jest umożliwienie dostępu do ogłoszenia każdemu zainteresowanemu.
Ustawodawca w powołanej regulacji przesądził o publicznym dostępnie do ogłoszenia o zamówieniu, a o tym można
mówić tylko wtedy, gdy zastało ono zamieszczone nie tylko w siedzibie zamawiającego w miejscu publicznie dostępnym,
ale również na stronie internetowej zamawiającego. W tym zakresie ustawodawca nie przewidział alternatywny wypełnienie jednego z tych warunków nie jest wystarczające do uznania, że postępowanie zostało wszczęte w sposób
prawidłowy. Sytuacji tej nie zmienia również zrealizowanie obowiązku zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w BZP
opisanego w art. 40 ust. 2 ustawy. Obowiązki te bowiem są rozłączne i zrealizowanie jednego z nich nie wpływa na
obowiązek zrealizowania drugiego.
Jak podkreślił skład orzekający, niezrealizowanie dyspozycji publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronie internetowej
godzi w zasadę jawności i równego traktowania wykonawców oraz uczciwej konkurencji. Nakaz udostępnienia ogłoszenia
o zamówieniu na stronie internetowej wynika z przepisów bezwzględnie obowiązujących, a zatem nie ma możliwości
odstąpienia od realizacji tego obowiązku, czy też zrealizowania go w inny sposób. Okoliczność zamieszczenia ogłoszenia
o zamówieniu w BZP pozostaje bez wpływu na przedmiotowe obowiązki - nie można bowiem uznać, że zamieszczenie
ogłoszenia o zamówieniu w BZP powoduje, że nie aktualizuje się obowiązek jego publikacji na stronie internetowej.
W świetle powyższego należy stwierdzić, iż przedmiotowe postępowanie dotknięte jest niemożliwą do usunięcia
wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, co
doprowadziło do unieważnienia przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 40
ust. 1, art. 8 ust. 1 i art. 7 ust. 1 ustawy.
Dodatkowo Zamawiający informuje, iż podjął niezbędne działania mające na celu przygotowanie dokumentacji do
wszczęcia i przeprowadzenia nowego postępowania dotyczącego usługi archiwizacji, zarządzania i udostępniania danych
cyfrowych filmów pełnometrażowych zdigitalizowanych i zrekonstruowanych cyfrowo w ramach projektu „Cyfrowa
rekonstrukcja i digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu zapewnienia dostępu na
wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń
polskiego dziedzictwa filmowego”.
Ogłoszenie o przedmiotowym zamówieniu zostanie opublikowane niezwłocznie po zakończeniu ww. prac.
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