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W SUWAŁKACH
Suwałki, dnia 30/04/2020r.
L.dz. SZW.DZI.262.125/8/PN/MN/2020
Wszyscy uczestnicy postępowania
NS: 8/PN/MN/2020
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa mebli medycznych i socjalnych wraz z montażem na potrzeby
Oddziału Ortopedyczno – Urazowego oraz Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrycznym Szpitala
Wojewódzkie im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 „Modelowy program
opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego
ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień
Publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający był zobowiązany unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego prowadzone w trybie przetarg nieograniczony na: Dostawa mebli medycznych i socjalnych wraz z montażem
na potrzeby Oddziału Ortopedyczno – Urazowego oraz Oddziału Reumatologicznego z pododdziałem Geriatrycznym
Szpitala Wojewódzkie im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach w ramach projektu nr PBU1/0326/16 „Modelowy
program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego",
z powodu: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest
zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy
Prawo Zamówień Publicznych.
UZASADNIENIE
Stosownie do przepisu art.93ust.1pkt7 ustawy Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarczenie podlegającej unieważnieniu umowy w
sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z utrwalonym w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej poglądem przesłanka
unieważnienia postępowania opisana w art.93ust.1pkt7 ustawy opiera się na trzech okolicznościach, których łączne wystąpienie
skutkuje zastosowaniem tego przepisu, tj. musi wystąpić naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielenie zamówienia (wada
postępowania), wada ma skutkować niemożliwością zawarcia nie podlegającej unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia
publicznego, wada musi być niemożliwa do usunięcia. Wada postępowania musi mieć charakter trwały, musi rzeczywiście wystąpić
i musi powodować niemożliwość zawarcia ważnej umowy. Jednocześnie, Zamawiający, unieważniając postępowanie na podstawie
przepisu art.93ust.1pkt7 p.z.p. jest uprawniony do brania pod uwagę zarówno okoliczności, skutkujących unieważnieniem
zawartej umowy wynikających z art.146 ust.1p.z.p., jak i powinien brać pod uwagę okoliczności, związane z unieważnieniem
umowy na podstawie art.146ust.6p.z.p.”–tak np. Izba w wyroku z dnia 27 czerwca 2017r. sygn. Akt KIO 1127/17,czy w wyroku
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z dnia 11grudnia 2017r. sygn. Akt KIO 2502/17, w uzasadnieniu którego Izba stwierdziła, że„ Przesłanka unieważnienia
postępowania, o której mowa w przepisie art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p., odwołuje się nie tylko do podstaw unieważnienia umowy
zawartych w zamkniętym katalogu art. 146 ust.1p.z.p., ale również do innych wad postępowania, z powodu których Prezes
Urzędu Zamówień Publicznych jest uprawniony do wystąpienia do sądu z powództwem o unieważnienie umowy w sprawie
zamówienia publicznego na podstawie przepisu art.146 ust.6p.z.p. Katalog wad postępowania ,które mogą skutkować
unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art.93ust.1pkt 7 p.z.p. jest zatem katalogiem
otwartym. Nie jest również kwestionowane, iż za taką wadę należy uznać opisanie przedmiotu zamówienia w sposób utrudniający
uczciwą konkurencji.
Dokonany przez Zamawiającego opis przedmiotu zamówienia jest błędny. Zauważenia wymaga, iż dokumentacja niniejszego
postępowania nie zawiera istotnych informacji pozwalających na prawidłowe oszacowanie pracochłonności przez Wykonawców,
a tym samym rzetelne skalkulowanie ceny oferty. W szczególności, opis przedmiotu zamówienia zawiera nieprawidłowo
przedstawione wymiary mebli.
Mając na uwadze powyższe, Zamawiający postanowił jak na wstępie.

Z poważaniem
Adam Szałanda
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. dr. Ludwika Rydygiera
w Suwałkach

M.N./M.N.

