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INFORMACJA NR 4  

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP na wykonanie dostawy 

pn.: „Dostawa stacji diagnostycznej z oprogramowaniem oraz modułu 

wykonywania badań kardiologicznych do 80 rzędowego systemu tomografii 

komputerowej”  

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 1 I 2   

 

Zamawiający, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie art. 260 ust. 2 w zw. z art. 266 ustawy z dnia 

11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 2019 z późn.zm. – 

dalej: „ustawa PZP”) udostępnia informację o unieważnieniu postępowania.  

 

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE  

Zamawiający w dniu 14 czerwca 2021 r. unieważnił niniejsze postępowanie na podstawie art. 

255 pkt. 6) ustawy PZP, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wa-

dą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

a) Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 6) ustawy PZP,  

b) Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający prowadzi niniejsze postępowanie w trybie pod-

stawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy PZP, opisanego w Dziale III ustawy PZP. 

Zgodnie z art. 267 ust 1. ustawy PZP ogłoszenia, o których mowa w Dziale III ustawy 

PZP (tj. ogłoszenie o zamówieniu; ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy; ogłoszenie o 

wyniku postępowania; ogłoszenie o konkursie; ogłoszenie o wynikach konkursu; ogło-

szenie o zmianie ogłoszenia; ogłoszenie o zmianie umowy; ogłoszenie o wykonaniu 

umowy) są zamieszczane w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: „BZP”), udostęp-

nianym na stronach portalu internetowego Urzędu Zamówień Publicznych (dalej: 

„Urząd”).  

Zamawiający w dniu 04 czerwca 2021 r. na podstawie art. 284 ustawy PZP udzielił wyja-

śnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: „SWZ”), które doprowadziły do 

zmiany treści SWZ, polegającej na wydłużeniu terminu realizacji zamówienia, co w kon-

sekwencji doprowadziło do przedłużenia terminu składania ofert o czas niezbędny na ich 

przygotowanie.  

Zgodnie z art. 286 ust. 6 ustawy PZP informację o przedłużonym terminie składania od-

powiednio ofert Zamawiający zamieszcza w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 267 ust. 2 

pkt 6 ustawy PZP, tj. w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.  
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W konsekwencji okoliczności, o których mowa powyżej zaszła konieczność dokonania 

zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, poprzez zmianę terminu realizacji zamówienia 

oraz przedłużenie terminu składania ofert.  

Zamawiający w dniu 04 czerwca 2021r. za pomocą formularza zmiany treści ogłoszenia 

o zamówieniu umieszczonym na stronie portalu internetowego Urzędu przygotował treść 

ogłoszenia o zmianie ogłoszenia oraz dokonał jego wygenerowania do formatu *pdf. Ta-

ki dokument został udostępniony na stronie prowadzonego postepowania oraz stronie in-

ternetowej Zamawiającego. Umożliwiło to zainteresowanemu Wykonawcy zapoznanie 

się z dokonanymi zmianami i złożenie oferty w nowym terminie składania ofert. Jednak-

że brak dokonania zatwierdzenia ogłoszenia o zmianie ogłoszenia do publikacji skutko-

wał nie przekazaniem wygenerowanego dokumentu do BZP, a zgodnie z art. 271 ust. 1 

ustawy PZP Zamawiający może zmienić ogłoszenie, zamieszczając w BZP ogłoszenie o 

zmianie ogłoszenia, co jest potwierdzeniem przywołanego na wstępie obowiązku wyni-

kającego z art. 267 ust 1 ustawy PZP. Uchylenie obowiązkowi publikacji ogłoszenia o 

zmianie ogłoszenia w Polskim publikatorze ogłoszeń o zamówieniach publicznych należy 

uznać za wadę, nie możliwą do naprawienia po terminie składania ofert.    

Tym samym należy uznać, że ziściła się przesłanka z art. 255 pkt. 6) ustawy PZP, na 

podstawie której Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 

 

ZATWIERDZAM  

ZATWIERDZIŁ 

Komendant Szpitala 
(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiającego 

w wersji papierowej)  

 

 

 

Sporządziła: Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych  

Maria Patrzylas, tel. 68 470 78 74 / 505 055 935  

data wykonania 14 czerwca 2021 r. 
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