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Wykonawcy, którzy złożyli oferty

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 
2010 roku Nr  113,  poz.  759 ze zm.)  Szpital  Neuropsychiatryczny im.  Prof.  M.  Kaczyńskiego 
Samodzielny  Publiczny  Zakład  Opieki  Zdrowotnej  w  Lublinie  przy  ul.  Abramowickiej  2. 
zawiadamia o unieważnieniu postępowania na dostawę artykułów spożywczych.

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia postępowania:

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.  93 ust.1 pkt  7 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych,  ponieważ  jest  obarczone  licznymi  wadami.   W  załączniku  nr  2  -zestawienie 
asortymentowe zamawiający w nagłówku tabeli wymagał ceny netto za kilogram (pozycja E), zaś z 
opisu przedmiotu zamówienia wynika ze asortyment należy wyceniać także w sztukach lub litrach. 
W związku z tym zamawiający nie jest w stanie zbadać jak skalkulowane są poszczególne oferty, 
czy  zgodnie  z  nagłówkiem tabeli,  czy  też  zgodnie  z  opisem poszczególnych  pozycji.  Należy 
zaznaczyć, że oferty różnią się cenowo nawet o kilkaset procent (np. poz. 75, 76, 77, 78, 79).
Dodatkowo w  pozycjach 37, 38, 39, 42, 43, 44, 48, 54, 55, 65, 66, 67,80 zamawiający określił 
wielkość  opakowań  w  przedziałach  wagowych,  skutkiem  czego  złożone  oferty  są 
nieporównywalne,  bowiem wykonawcy w  poszczególnych pozycjach  proponują  ceny  za  różne 
wielkości opakowań, a zamawiający nie ma możliwości wybrania najkorzystniejszej.

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych z 
dnia  14  października  2011  r.  KIO  2093/11  -  „Uznanie  na  etapie  oceny  ofert,  że  zasady 
równoważności  nie  zostały  w prawidłowy sposób ustalone,  co skutkuje  niemożnością  rzetelnej 
oceny oferty w zakresie równoważności, może stać się dla zamawiającego podstawą dla oceny, czy 
nie zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p.”

Ponadto,  zgodnie  z   wyrokiem Krajowej  Izby  Odwoławczej  przy  Prezesie  Urzędu  Zamówień 
Publicznych z dnia 24 sierpnia 2011 r. KIO 1698/11 - „Zamawiający, unieważniając postępowanie 
na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  7  p.z.p.,  jest  uprawniony  do  wzięcia  pod  uwagę  nie  tylko 
okoliczności skutkujących unieważnieniem zawartej umowy, określonych w art. 146 ust. 1 p.z.p., 
ale także okoliczności zawierających się w dyspozycji przepisu art. 146 ust. 6 p.z.p.”. Zgodnie zaś z 
tym przepisem 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 ocenie zamawiającego skonstruowany w ww. sposób opis przedmiotu zamówienia uniemożliwia 
rzetelną  i  zgodną  z  art.  7  ust.  1  p.z.p.  ocenę  i  porównanie  ofert  wszystkich  wykonawców. 
Dokonanie wyboru oferty w tej sytuacji mogłoby mieć wpływ na wynik postępowania. Powyższe 
uzasadnia unieważnienie postępowania.


