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INFORMACJA NR 4  
 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie dostaw pn.: „Sukcesywna 

dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą analizatorów” 

 

 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 3  

 

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

Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie art. 260 ust. 2 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 w części nr 3 na wykonanie 

zadania nr 3 - dostawa odczynników na 36 500 oznaczeń wraz z dzierżawą dwóch 

analizatorów do badania równowagi kwasowo-zasadowej i parametrów krytycznych.  

 

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W TERMINIE  

 

Na wykonanie części nr 3 ofertę złożył jeden Wykonawca: Siemens Healthcare Sp. z o.o. 03-

821 Warszawa, ul. Żupnicza 11, z ceną ofertową brutto 56 538,00 zł (oferta nr 2).  

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE  

 

Art. 255 pkt 2) w związku z art. 226 ust. 1 pkt 10) oraz art. 259 ustawy Pzp.  

UZASADNIENIE PRAWNE  

 

W postępowaniu pn.: „Sukcesywna dostawa odczynników laboratoryjnych wraz z dzierżawą 

analizatorów” w doniesieniu do części nr 3 na wykonanie zadania nr 3 - dostawa 

odczynników na 36 500 oznaczeń wraz z dzierżawą dwóch analizatorów do badania 

równowagi kwasowo-zasadowej i parametrów krytycznych ofertę złożył jeden Wykonawca, 

firma Siemens Healthcare Sp. z o.o. 03-821 Warszawa, którego oferta na podstawie art. 226 

ust. 1 pkt 10) ustawy Pzp podlega odrzuceniu. W konsekwencji czego należy uznać, że ziściła 

się przesłanka z art. 255 pkt 2), zgodnie z którą Zamawiający unieważnia postępowanie 

o udzielenie zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski o dopuszczenie do udziału 

w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu. Natomiast na podstawie art. 259 ustawy 

Pzp jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do unieważnienia 

w części postępowania o udzielenie zamówienia stosuje się przepisy art. 255‒258 ustawy Pzp. 

Wykonawca w treści załącznika nr 8 do SWZ – formularza asortymentowo - cenowego, dla 

pozycji pn. „Dzierżawa analizatora do badania równowagi kwasowo-zasadowej 

i parametrów krytycznych wraz z oprogramowaniem” zaoferował stawkę podatku VAT na 

poziomie 8%, a zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. 

Dz. U. z 2020 r., poz. 106 z późn. zm.) stawka podatku VAT dla tego typu usług wynosi 23 %. 
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Kolejno Wykonawca obliczył cenę brutto ww. pozycji z zastosowaniem niewłaściwej stawki 

podatku VAT, co skutkowało powstaniem błędu w obliczeniu ceny jego oferty. Tym samym 

Zamawiający na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 10) został zobligowany do odrzucenia oferty 

tego Wykonawcy.  

 

 

 

ZATWIERDZIŁ 

Komendant Szpitala 

(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych  

Maria Patrzylas, tel. 68 470 78 74 / 696 556 226 

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