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Żary, 17 sierpnia 2021 r. 
egz. pojedynczy 

Nasz znak: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-17-K-2021  

INFORMACJA NR 9 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn.: „Sukcesywna do-

stawa środków dezynfekcyjnych, materiałów do sterylizacji, środków kontrasto-

wych oraz implantów ortopedycznych” 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY W CZĘŚCI NR 1  

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

Opieki Zdrowotnej w Żarach, działając w związku z art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 

2019 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 464 ze zm. – dalej: „ustawa Pzp”) 

informuje o unieważnieniu omyłkowej czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części 

nr 1, zawartej w informacji nr 9 z dnia 16 sierpnia 2021 r..  
 

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE  

Zamawiający w dniu 16 sierpnia 2021 r. unieważnił czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

w części nr 1, zawartej w informacji nr 9 z dnia 16 sierpnia 2021 r., ponieważ w świetle art. 17 

ust. 2 ustawy Pzp niedopuszczalne jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

jeżeli działanie Zamawiającego stanowi dokonanie czynności z naruszeniem przepisu ustawy 

Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania. 

a) Uzasadnienie prawne: naruszenie art. 17 ust. 2 ustawy Pzp 

b) Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający omyłkowo zawarł w informacji nr 9 z dnia 16 

sierpnia 2021 r. zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację zadania 

nr 1 (część nr 1), podczas gdy nie została zakończona procedura badania i oceny ofert 

w przedmiotowym pakiecie.  

W wyroku z dnia 22 lipca 2015 r., KIO 1462/15 Krajowa Izba Odwoławcza zwróciła 

uwagę, że „Do czasu zawarcia umowy zamawiający może w ramach prowadzonego po-

stępowania przeprowadzać czynności, dokonywać unieważnień czynności, powtarzać 

czynności nawet w wielu przypadkach nie informując o tym wykonawców”. Zamawiający 

jest zatem zobowiązany unieważnić każdą dokonaną czynność (unieważnić wybór oferty, 

wykluczenie z postępowania wykonawcy, odrzucenie oferty, a także unieważnić czyn-

ność unieważnienia postępowania), jeżeli dokonanie określonej czynności nastąpiło z na-

ruszeniem przepisu ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępo-

wania. 

Z uwagi na powyższe Zamawiający postanowił jak na wstępie.  

ZATWIERDZONO 
(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiającego 

w wersji papierowej)  

 

 

 

 

……………………………………………….……….. 

Sporządziła: Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych  

Maria Patrzylas, tel. 68 470 78 74 

e-mail: m.patrzylas@105szpital.pl 

data wykonania 17 sierpnia 2021 r.  
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