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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  2013  roku,  poz.  907  ze  zm.)   zamawiający  zawiadamia  o  wyborze
najkorzystniejszej oferty.

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

II. Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  Zamawiającego: WYKONYWANIE
KOMPLEKSOWEJ  POGWARANCYJNEJ  OBSŁUGI  SERWISOWEJ
TOMOGRAFU KOMPUTEROWEGO

III. Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 
Zamawiający działając  na  podstawie  art.  93  ust.  3  pkt  2)  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) unieważnia ww. postępowanie  na podstawie
art.  93 ust. 1 pkt 7) w zw. z art.  146 ust.  6 Pzp, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do
usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie
zamówienia  publicznego,  wynikającą  z  dokonania  przez  zamawiającego  czynności  z
naruszeniem art. 22  ust. 4 i  art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Uzasadnienie

Unieważnienie postępowania na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt 7) w zw. z art. 146 ust. 6) ustawy
Prawo  zamówień  publicznych  jest  obligatoryjne  w  przypadku  spełnienia  następujących
przesłanek:
1) naruszenie przepisów ustawy przez zamawiającego, które miało lub mogło mieć wpływ na
wynik postępowania, 
2) nieusuwalny charakter tego naruszenia,
3) naruszenie musi powodować niemożność zawarcia ważnej umowy  (por. wyrok KIO z dnia
21 września 2010 r., sygn. akt: KIO/UZP 1945/10). 

Ad.1) 
W  niniejszym  przypadku,  po  otwarciu  ofert,  w  trakcie  trwania  czynności  ich  badania,
Zamawiający powziął informację o tym, że warunek postawiony w rozdz.. V pkt 2. 1c) SIWZ
polegający na żądaniu dysponowania  co najmniej  dwoma osobami przeszkolonymi przez
producenta  tomografu  komputerowego  Hi  Speed  Xi/d  firmy  GE  Healthcare  w  zakresie
czynności serwisowych narusza art. 22 ust. 4 w zw. z art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień
publicznych.  W  trakcie  badania  ofert  okazało  się,  że  producent  nie  świadczy  usług
szkoleniowych na rzecz podmiotów zewnętrznych. Tym samym jedynym podmiotem, który
jest w stanie spełnić tak postanowiony warunek jest autoryzowany przedstawiciel producenta.
Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 11 czerwca 2012 r. sygn. akt: KIO
1073/12: Przepisy 90 ust. 4 i n. ustawy z 2010 r. o wyrobach medycznych są adresowane do
podmiotów  dokonujących  wprowadzenia  wyrobów  medycznych  do  obrotu.  Ustawa  nie
określa,  że  działania  serwisowe  mogą  wykonywać  jedynie  podmioty  autoryzowane  przez
wytwórcę  (opubl.  LEX nr 1170729). W konsekwencji postawienie warunku ograniczającego



zakres  podmiotów  mogących  złożyć  ważną  ofertę  do  autoryzowanych  przedstawicieli
producenta stanowi  nieproporcjonalne w rozumieniu art. 22 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych ograniczenie konkurencji w stosunku do przedmiotu zamówienia oraz narusza
art. 7 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Ad. 2) 
W  toku  badania  i  oceny  ofert  nie  jest  możliwe  dokonanie  zmian  warunków  zarówno
podmiotowych, jak i przedmiotowych, nawet gdyby były one obiektywnie niezasadne z uwagi
na ich np. nieracjonalność, czy trwałe przeszkody uniemożliwiające potwierdzenie spełnienia
takiego warunku.  Powyższe znajduje potwierdzenie m.in. w  wyroku KIO z dnia 19 marca
2014 r. KIO 278/14. 

Ad. 3) 
Zgodnie z art. 146 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych: 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.

Zamawiający unieważniając postępowanie na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy
są  uprawnieni  do  brania  pod uwagę nie  tylko  okoliczności  skutkujących  unieważnieniem
zawartej umowy, określonych w art. 146 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, ale
mogą i powinni brać również pod uwagę podleganie unieważnieniu umowy z mocy przepisu
art. 146 ust. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych. 

Postawienie warunku mającego wpływ na krąg wykonawców mogących złożyć ważną ofertę
z naruszeniem art.  22 ust.  4 i  art.  7 ust.  1) ustawy Prawo zamówień publicznych ma bez
wątpienia wpływ na wynik postępowania. Powyższe znajduje potwierdzenia w wyroku KIO z
dnia 28 stycznia 2014 r. KIO 58/14, zgodnie z którym: Wykonawcy zapoznając się z treścią
opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu podejmują
decyzję o swoim udziale w postępowaniu o udzielenie zamówienia, tym samym nadmiarowe
lub nieproporcjonalne wymagania zamawiającego powodują rezygnację części wykonawców
zdolnych  do  wykonania  zamówienia  i  mogących  rzetelnie  zrealizować  przedmiotowe
zamówienie,  tym  samym  wady  opisu  sposobu  dokonywania  oceny  spełniania  warunków
udziału w postępowaniu wpływają na naruszenie zasady uczciwej konkurencji wynikającej z
art. 7 ust. 1 p.z.p.

Podsumowując,  postępowanie jest  obarczone błędem Zamawiającego,  mającym wpływ na
jego wynik, dlatego należy je unieważnić na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy  Prawo
zamówień  publicznych  (tak:  wyrok  KIO z  dnia  2  czerwca  2010  r.,  sygn.  akt:  KIO/UZP
982/10, LEX nr 590629). 

Z uwagi na wskazane  powyżej okoliczności, postanowiono jak na wstępie.

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


