
CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH W RAWICZU
ul. gen. Grota Roweckiego 4A, 63-900 Rawicz

tel.:(65)545-40-37 fax:(65)545-35-06   
sekretariat@cusrawicz.pl   www. cusrawicz.pl

Znak sprawy: I.331.1.3.2022 Rawicz, dnia 2022-05-10

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY
ORAZ POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT 

Centrum Usług  Społecznych  w Rawiczu,  informuje,  że  unieważnia  przeprowadzoną  czynność  wyboru
najkorzystniejszej  oferty  w  postępowaniu  pn.:  „Świadczenie  usług  opiekuńczych  i  specjalistycznych
usług  opiekuńczych  dla  mieszkańców  gminy  Rawicz  w  okresie  od  01.04.2022r.  do  31.12.2022r.” ,
dokonaną w dniu 01.04.2022r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert. 

Uzasadnienie: 
Zamawiający, uwzględniając rozstrzygnięcie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 26.04.2022r.  sygnatura
akt:  KIO 968/22,  (doręczone dnia 04.05.2022r.)  oraz stanowisko stron postępowania  odwoławczego
postanowił o  unieważnieniu przeprowadzonej  czynności  wyboru  oferty  Wykonawcy:  Konsorcjum
Wykonawców: SERWIS TEMP Sp. z o. o. ul. Iłżecka 20 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski i SERWIS APT Sp. z
o.  o.  ul.  Iłżecka  20   27-400  Ostrowiec  Świętokrzyski  dla  postępowania  pn.:  „Świadczenie  usług
opiekuńczych  i  specjalistycznych  usług  opiekuńczych  dla  mieszkańców  gminy  Rawicz  w okresie  od
01.04.2022r. do 31 12.2022r.”.
Unieważnienie wyboru oferty powoduje konieczność powtórzenia czynności badania i oceny ofert.

Celem  wszczęcia  i  prowadzenia  postępowania  o  zamówienie  publiczne  jest  udzielenie  zamówienia
wyłącznie  Wykonawcy  wybranemu  zgodnie  z  przepisami  ustawy  oraz  zawarcie  niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Mając  na uwadze rozstrzygnięcie Krajowej  Izby Odwoławczej  z  dnia  26.04.2022r.  oraz uznanie  przez
Zamawiającego zarzutów odwołania zawartych w pkt 1, 2, 3, 4 i 10, tj.: zaniechanie odrzucenia oferty
wykonawcy:  Konsorcjum  Wykonawców:  SERWIS  TEMP  Sp.  z  o.  o.  ul.  Iłżecka  20  27-400  Ostrowiec
Świętokrzyski i SERWIS APT Sp. z o. o. ul. Iłżecka 20  27-400 Ostrowiec Świętokrzyski, pomimo :
-  nie  spełnienia  warunku  udziału  w  postępowaniu  w  zakresie  zdolności  technicznej  lub  zawodowej
dotyczącego doświadczenia,
- nie przedłożenia przez Wykonawcę w przewidzianym terminie podmiotowego środka dowodowego w
postaci oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej odrębnie w odniesieniu do
każdego członka Konsorcjum,
-  bezpodstawnego  dwukrotnego  wezwania  przez  Zamawiającego  do  złożenia  i  wyjaśnienia
podmiotowych środków dowodowych,
a także wybór oferty spośród ofert,  które powinny podlegać odrzuceniu,  Zamawiający zdecydował  o
unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz powtórzeniu czynności badania i oceny
ofert. 
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