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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/22/2015. Nazwa 

zadania: Dostawa jednorazowych wyrobów medycznych – PAKIET VII „Mikrokuwety do oznacza-
nia poziomu glukozy”, PAKIET VIII "Pokrycie w rolce", PAKIET X „Kaniula dotętnicza” 
 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu 

przedmiotowego postępowania. 

 

Uzasadnienie faktyczne: 
PAKIET VII, X – Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w 

zakresie Pakietu VII i X, ponieważ nie złożona została żadna oferta.  

PAKIET VIII - W postępowaniu złożone zostały trzy oferty przez następujących Wykonawców: 

ZARYS Sp. z o.o. Sp. k. z ceną brutto: 7.656,77 zł., TZMO S.A. z ceną brutto: 4.510,08 zł., IDEAL 

PARTNER Sp. J. z ceną brutto: 7.568,64 zł. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego, ponieważ jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą  uniemoż-

liwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy, w ten sposób że Zamawiający na eta-

pie postępowania przy określaniu rozmiaru wymaganego pokrycia nie dookreślił, który z wy-

miarów należy traktować jako długość , a który jako szerokość. Powyższa sytuacja spowodowała 

iż Zamawiający nie jest w stanie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej, ponieważ złożone 

oferty nie są w stosunku do siebie porównywalne zarówno w zakresie zaoferowanej ceny jak i 

zaoferowanego asortymentu. Ponadto oferta z najniższą ceną zawiera asortyment, którego roz-

miar znacząco odbiega od rozmiarów zaoferowanych przez innych Wykonawców jak i rozmiaru 

oczekiwanego przez Zamawiającego, i co za tym idzie cena oferty najkorzystniejszej jest dużo 

niższa od pozostałych ofert jak i szacunku Zamawiającego.  

Uzasadnienie prawne: 
Pakiet VII, X – art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

Pakiet VIII - art. 93 ust. 1 pkt. 7) ustawy Prawo Zamówień Publicznych  

 

Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji zamawiającego, nie przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skar-

ga do Sądu). 

Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawia-

jącego o: 

1)niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego, lub 

2)zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  

Termin przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma 

faksem lub drogą elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało 

ono przesłane pisemnie. 

 

 

 

_____________________ 

Janusz Sikorski 

 


