
Lublin, dnia 28 lutego 2011 r.
SzNSPZOZ.N-ZP-372-08/11

Wykonawcy, którzy złożyli oferty w postępowaniu

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Zamawiający  zawiadamia  o  unieważnieniu  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 
publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz. U. z 
2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm., zwanej dalej: „ustawą PZP”) w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy 
PZP.

I. Zamawiający:  Szpital  Neuropsychiatryczny  im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego  Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej z siedzibą przy ul. Abramowickiej 2 w Lublinie

II. Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego: dostawa błon CT i RTG.

III. Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo 
zamówień publicznych w zw. z art. 146 ust. 6 tej ustawy.

W  pkt.  6.3  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  (zwanej  dalej:  SIWZ) 
Zamawiający  zażądał  dołączenia  do  oferty  zgłoszenia  do  Urzędu  Rejestracji  Produktów 
Leczniczych,  Wyrobów Medycznych i  Produktów Biobójczych  dotyczącego zaoferowanych 
błon  CT  i  RTG,  w  celu  potwierdzenia,  że  oferowane  dostawy odpowiadają  wymaganiom 
określonym przez Zamawiającego.

Z przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U.  Nr 107, 
poz.  679  ze  zm.)  wynika,  że  zgłoszenie  do  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych, 
Wyrobów  Medycznych  i  Produktów  Biobójczych  nie  jest  jedynym  dokumentem,  który 
potwierdza, że wyroby medyczne są dopuszczone do obrotu. Zgodnie bowiem z art. 58 ust. 1 
ustawy  o  wyrobach  medycznych:  „Wytwórca  i  autoryzowany  przedstawiciel  mający  miejsce  
zamieszkania  lub  siedzibę  na  terytorium Rzeczypospolitej  Polskiej  dokonują  zgłoszenia  wyrobu  do  
Prezesa Urzędu, co najmniej na 14 dni przed pierwszym wprowadzeniem do obrotu albo przekazaniem  
do oceny działania”.

Przez  wprowadzenie  do  obrotu  zgodnie  z  art.  2  ust.  1  pkt.  32  ustawy o  wyrobach 
medycznych  rozumie  się:  „udostępnienie  za  opłatą  albo  nieodpłatnie,  po  raz  pierwszy,  wyrobu  
fabrycznie nowego lub całkowicie odtworzonego, innego niż wyrób do badań klinicznych i wyrób do  
oceny  działania,  w  celu  używania  lub  dystrybucji  na  terytorium  państwa  członkowskiego”.  
Z powyższego wynika, że przewidziany w art. 58 ust. 1 ustawy o wyrobach medycznych tryb 
zgłoszenia  wyrobu  medycznego  do  Urzędu  Rejestracji  Produktów  Leczniczych,  Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych nie ma zastosowania do produktów, które zostały po 
raz pierwszy wprowadzone do obrotu na terenie innego niż Polska kraju Unii Europejskiej. 
Oznacza to, że wykonawcy, którzy dysponują wyrobami medycznymi wprowadzonymi po raz 
pierwszy do obrotu w innym niż Polska kraju Unii Europejskiej nie mogli spełnić wymagania 



postawionego przez Zamawiającego i dołączyć do oferty dokumentów, o których mowa w pkt. 
6.3. SIWZ.

Dodatkowo należy podnieść,  że zgodnie z art.  134 ustawy o wyrobach medycznych 
dystrybutor  i  importer  mający  miejsce  zamieszkania  lub  siedzibę  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, którzy przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia  20 maja 2010 r.  
o  wyrobach  medycznych  wprowadzali  na  terytorium  Rzeczypospolitej  Polskiej  wyroby 
niepodlegające obowiązkowi wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 133 ust. 1 i w terminie 5 
miesięcy  od  dnia  wejścia  w  życie  ustawy  wprowadzą  te  wyroby  na  terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, są obowiązani dokonać powiadomienia o tych wyrobach, w terminie 
6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Ustawa weszła w życie w dniu 18 września 2010 
r.,  a  zatem termin  na dokonanie powiadomienia  upływa dopiero w dniu 18 marca  2011 r. 
Podmioty  te  na  dzień  14  lutego  2011  r.  tj.  dzień  otwarcia  ofert  nie  miały  obowiązku 
dysponować powiadomieniem o wprowadzeniu tych wyrobów do obrotu. 

Z powyższego wynika, że Zamawiający stawiając warunek opisany w pkt. 6.3. SIWZ 
uniemożliwił  złożenie  oferty  niepodlegającej  odrzuceniu  wykonawcom,  którzy  nie 
dysponowali dokumentem w postaci zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. W toku niniejszego postępowania,  gdyby 
Zamawiający nie unieważnił przetargu musiałby odrzucić aż 4 z 5 złożonych ofert, z uwagi na 
fakt, że nie zostało do nich dołączone zgłoszenie wymagane w pkt. 6.3. SIWZ. Uzasadnionym 
jest przypuszczenie, że część wykonawców, która mogła wziąć udział w tym postępowaniu nie 
złożyła oferty, z uwagi na warunek postawiony w pkt. 6.3. SIWZ. 

W tych  okolicznościach,  zaistniała  przesłanka do unieważnienia  postępowania przez 
Zamawiającego  z  art.  93  ust.  1  pkt.  7  ustaw  PZP,  gdyż  postępowanie  jest  obarczone 
niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.  Zgodnie bowiem z art. 146 ust. 6 ustawy PZP 
Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez 
zamawiającego  czynności  lub  zaniechania  dokonania  czynności  z  naruszeniem  przepisu 
ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. W niniejszym przypadku 
wprowadzenie wymagania opisanego w pkt. 6.3. SIWZ ograniczyło krąg wykonawców, którzy 
złożyli  oferty,  a  także  spowodowało,  że  4  z  5  ofert  złożonych  w postępowaniu  uległoby 
odrzuceniu.  Wprowadzenie  do  SIWZ  postanowienia  bezpodstawnie  ograniczającego  krąg 
wykonawców mogło mieć zatem wpływ na wynik postępowania i spowodować, że umowa 
zawarta w wyniku jego rozstrzygnięcia zostałaby unieważniona na podstawie art. 146 ust. 6 
ustawy PZP.

W  orzeczeniu  z  dnia  2  czerwca  2010  r.  sygn.  akt:  KIO/982/10  Krajowa  Izba 
Odwoławcza potwierdziła, że Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadku, gdy 
istnieją podstawy do unieważnienia umowy przewidziane w art. 146 ust. 6 ustawy PZP.

W tych okolicznościach Zamawiający orzekł jak na wstępie. 

W niniejszym postępowaniu środki ochrony prawnej przysługują zgodnie z „Działem 
VI Środki ochrony prawnej” ustawy PZP.


