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Uczestnicy postępowania 
 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 4 I 7 
 
 

Sprawa: dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawę środków opatrunkowych dla SP ZOZ 
w Kędzierzynie-Koźlu, sygn. AZ-P.2019.10. 
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 
2018r. poz. 1986 z p. zm., dalej Pzp), Zamawiający – Samodzielny Publiczny  Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie-Koźlu informuje 
o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie pakietu nr 4 i 7. 
 
PAKIET 4: 

Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
Uzasadnienie prawne unieważnienia:  art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. 
 
PAKIET 7: 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: Postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Po otwarciu ofert, w trakcie ich badania, Zamawiający powziął informację o błędzie polegającym na nieprawidłowym wskazaniu przez 
Zamawiającego w kolumnie 3 w poz.  1-4 oraz 6-11 jednostki miary tj. podano sztuki zamiast opakowań. Z uwagi na błędne podanie 
jednostek miary cena najkorzystniejszej złożonej oferty to 4.138,58 zł, podczas gdy kwota jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na 
sfinansowanie  zamówienia w przedmiotowym pakiecie wynosi 21.470,40 zł. Powyższa okoliczność generowałaby konieczność 
wezwania wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco niskiej ceny. Jednakże w związku opisanym wyżej błędem 
Zamawiającego odstąpił on od tegoż wezwania. 
Na obecnym etapie postępowania wskazane błędy nie mogą zostać konwalidowane, ponieważ wymagałoby to zmiany treści SIWZ co 
nie jest możliwe i dopuszczalne po upływie terminu składania ofert.  
W orzecznictwie podkreśla się, że celem postępowania i celem działań podejmowanych przez Zamawiającego jest doprowadzenie do 
wyboru wykonawcy i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego służącej zaspokojeniu potrzeb Zamawiającego.  
Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. 
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