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Wołomin, 23.02.2021 r. 
 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie, działając na podstawie  

art. 255 ust 6 ustawy z dnia 11  września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.0.2019) ”ustawy 

npzp” zawiadamia o unieważnieniu postępowania pn. „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO W PODZIALE NA 

ZADANIA NA POTRZEBY WYPOSAZENIA ODDZIAŁU NEUROLOGII”, nr postępowania ZAM/01/2021 

 

Uzasadnienie prawne: 

Zgodnie z dyspozycją art. 255 ust 6 ustawy npzp 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: 

Zamawiający w treści Specyfikacji Warunków Zamówienia  w Rozdziale IX Informacja  

o podmiotowych środkach dowodowych wskazał m.in, że  

„1. Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć: 

a) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy 

b) Załącznik nr 2 -Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału 

Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie 

spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia (…)” 

Zgodnie z  Wykazem załączników umieszczonym na końcu SWZ  załącznik nr 2 stanowi –Opis 

przedmiotu zamówienia wraz z parametrami oferowanymi dla danego sprzętu, natomiast wymagane 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału stanowi załącznik nr 3.  

Aby możliwe było dokonanie rzetelnego i wiarygodnego porównania złożonych ofert oraz spełniania 

warunków udziału w postępowaniu przez oferowany sprzęt, Zamawiający musi dysponować parametrami 

oferowanego sprzętu, którego dostarczenie deklarują Wykonawcy.  

Tym samym Zamawiający powziął wątpliwość co do prawidłowości skonstruowania zapisów SWZ,  

z treści którego nie wynikała konieczność załączenia wykazu parametrów oferowanego sprzętu  

do przedkładanej oferty. Załącznik umożliwiający przedłożenie niezbędnych Zamawiającemu informacji  

w istocie stanowił Opis Przedmiotu Zamówienia, a z uwagi na brak wyraźnego wskazania w Roz IX SWZ,  

że należy przedmiotowy dokument traktować również jako formularz asortymentowo –cenowy, który winien 

być złożony zgodnie z  wraz z ofertą, potencjalny Wykonawca mógł nie załączyć dokumentu do złożonej 

oferty.  

   

Zamawiający w treści SWZ nie wskazał, że opis przedmiotu zamówienia będący jednocześnie formularzem 

asortymentowo –cenowym traktować należy w istocie jako przedmiotowy środek dowodowy, i choć w treści 

SWZ przewidział możliwość uzupełnienie przedmiotowego środka dowodowego zgodnie z art. 107 ust 2  
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z uwagi na błędne opisanie załączników do SWZ nie jest możliwe ewentualne dokonanie prawidłowego 

wezwania do uzupełnienia dokumentu, gdyż ewentualne doprecyzowanie poprzez Zamawiającego w treści 

wezwania  jakie dokumenty miałby złożyć Wykonawca w związku z uzupełnieniem złożonej oferty w istocie 

było by ograniczeniem uczciwej konkurencji  i równego traktowania wykonawców tym samym stanowiłoby 

naruszenie art. 106 ust 3  ustawy npzp 

Reasumując powyższe mając na uwadze przedstawione okoliczności  Zamawiający postanowił unieważnić  

przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 255 ust 6 ustawy npzp. 

 

Dyrektor 

Grzegorz Krycki 
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