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POSTANOW!ENIE

z dnia 2 lipca 2019 r.

KĘowa lzba odwoławcza - w składzie:

Przewodniczący: DanielKonlcz

Protokolant: Mikołaj Kraska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym z udziałem stron postępowania odwoławczego

w dniu 2 lipca 2019 r. w Warszawie odwołania wniesionego do Prezesa KĘowej lzby

odwoławczej 17 czerwca 2019 r' przez odwołującego - wykonawcę S|MPLE S.A. z siedzibą

w Warszawie, w postępowaniu prowadzonym przez ZamawiĄącego - Główny lnstytut

Górnictwa w Katowicach,

postanawia:

1. umorzyć postępowanie odwoławcze;

2. znieść wzajemnie między stronami koszty postępowania odwoławczego i nakazać zwrot

z rachunku bankowego Urzędu ZamÓwień Pub|icznych na rzecz odwołującego

kwoty 15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) uiszczonej tytułem wpisu od

odwołania'

Stosownie do ań. 198a i 198b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U. z 2A18 r., poz. 1986 j.t. ze zm.) na niniejsze postanowienie - w terminie 7 dni od dnia

jego doręczenia - pzysługuje skarga za pośrednictwem Prezesa Krajowej lzby odwoławczej

do Sądu okręgowego w Katowicach.
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Uzasadnienie

Zamawiający - Główny lnstytut Górnictwa w Katowicach - prowadzi, na podstawie

pzepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamÓwień publicznych (Dz.U' z2018 r.,

poz. 1986 j.t' ze zm'), zwanej dalej ,,Pzp'', postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu

lnformatycznego klasy BRP w Głównym lnstytucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Senruisu

Utzymaniowego i Usług Rozwoju, zwane dalej: ,,Postępowaniem''.

Wańośc zamówienia przekracza kwoty określone w pzepisach wykonawczych

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp.

ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane W Dzienniku Urzędowym

Unii Europejskiej 7 czerwca 2019 r., pod nr. 2019/S 109-265562. W tej samej dacie

Zamawia1ący opublikował specyfikację istotnych warunków zamówienia (,,SlWZ'').

Postanowienia slWZ zostały zaskażone odwołaniem wniesionym do

Prezesa Krajowej lzby odwoławczej (dalej ,,lzba" lub ,,Klo'') 17 czerwca 2019 r. przez

odwołującego - wykonawcę S|MPLE S.A. z siedzibą w Warszawie, w ktorym zarzucono

Zamawiającemu naruszenie art. 29 ust. 1-3 i art' 7 ust. 1 Pzp.

Do postępowania odwoławczego, po stronie Zamawiającego, nie zostały zgłoszone

przystąpienia.

Następnie, pismem z 28 czewvca 2019 r', Zamawiający oświadczył, ze uwzględnia

zauuty przedstawione W odwołaniu w całości. W konsekwencji lzba uznała, Że zachodzą

podstawy do umozenia postępowania odwoławczego na podstawie art' 186 ust. 2 Pzp,

o czym orzeczono w pkt 1 sentencji postanowienia.

Rozstzygnięcie o kosztach postępowania odwoławczego (pkt 2 sentencji

postanowienia) lzba oparła na przepisie ań' 186 ust' 6 pkt 1 Pzp w zw. z $ 5 ust. 1 pkt 1 lit. a

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 15 marca 2010 r' w sprawie wysokości

isposobu pobierania wpisu od odwołania ofaz rodzajów kosztów W pośtępowaniu

odwoławczym i sposobu ich rozliczania (Dz.U. z2018 r., poz.972 j.t.).
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