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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU 2 

 
 
Sprawa: dotyczy postępowania na  dostawę leków dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu – AZ-P.2018.20 
  
Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 z 
p. zm.), dalej Pzp, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu informuje o unieważnieniu 
postępowania w zakresie pakietu nr 2. 
 
Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 93 ust.1 pkt 7 Pzp. 

 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Decyzja o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu nr 2 została podjęta 
w  wyniku  stwierdzenia Zamawiającego  niemożliwej  do  usunięcia  wady  postępowania  uniemożliwiającej  zawarcie  niepodlegającej 
unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia  publicznego.   
Zamawiający w Załączniku 2/2 do SIWZ (Formularz cenowy) w pozycji 80 wymagał produktu: „Sorbifer durules tabl. powlekane x 50”, 
natomiast pod tabelą formularza asortymentowo-cenowego zawarł adnotację: „Pozycja 80 - Zamawiający nie dopuszcza tabletek o 
przedłużonym uwalnianiu”. 
W toku postępowania Zamawiający powziął wiedzę, iż jedynym dostępnym na rynku produktem są tabletki o przedłużonym uwalnianiu, 
co stanęło w sprzeczności z zapisem Zamawiającego zawartym pod tabelą formularza asortymentowo-cenowego. 
Sytuacja taka spowodowała niemożność złożenia ofert zgodnych z wymogami SIWZ na asortyment w pozycji 80. Pomimo tego wszyscy 
wykonawcy, którzy złożyli oferty na pakiet nr 2, zaoferowali ten sam produkt.    
Zamawiający pragnie zaznaczyć, iż w trakcie postępowania tj. w terminie przewidzianym na składanie wniosków o wyjaśnienie treści 
SIWZ, żaden podmiot nie odniósł się do powyższego zapisu, ani też go nie zakwestionował.  
Powyższa wada na aktualnym etapie postępowania, tj. po terminie składania ofert 17.12.2018r., nie jest możliwa do usunięcia. 
Powyższy stan faktyczny wyczerpuje zatem przesłanki zawarte w art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp, wobec czego Zamawiający jest zobowiązany 
do unieważnienia przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego we wskazanym pakiecie. 
 

 
Zamawiający informuje o przesłaniu stosownego ogłoszenia do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej. 
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