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Żary, 12 sierpnia 2021 r. 

egz. pojedynczy 

 

Nasz znak: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-6-UE-2021  

INFORMACJA NR 9  

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn.: „Dostawa różnych 

produktów leczniczych”  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY W CZĘŚCI NR 6  

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 czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w części nr 6,  

zawartej w informacji nr 7 z dnia 4 sierpnia 2021 r..  

 

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE  

Zamawiający w dniu 12 sierpnia 2021 r. unieważnił czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 

w części nr 6, zawartej w informacji nr 7 z dnia 4 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 w dniu 4 sierpnia 2021 r. w odniesieniu do części nr 6 dokonał wyboru 

oferty nr 7 Wykonawcy URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120,  54-613 Wrocław, 

z ceną ofertową netto 136 128,72 zł, brutto 147 146,97 zł / słownie: sto czterdzieści sie-

dem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych 97/100. Jako uzasadnienie dla dokonanej 

czynności Zamawiający wskazał, iż oferta tego Wykonawcy zgodnie z art. 239 ust. 1 

ustawy PZP uzyskała największą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w dokumentach zamówienia.  

Jednakże w wyniku ponownej oceny treści oferty złożonej przez tego Wykonawcę dopa-

trzono się, iż jest ona niezgodna z warunkami zamówienia, a co za tym powinna zostać 

odrzucona na podstawie odrębnych przepisów.  

Zgodnie natomiast z art. 17 ust. 2 ustawy Pzp zamówienia udziela się Wykonawcy wy-

branemu zgodnie z przepisami ustawy.  

Z uwagi na powyższe należy wskazać, że niedopuszczalnym jest zawarcie umowy w 

sprawie zamówienia publicznego, z Wykonawcą którego oferta winna zostać odrzucona 

w postepowaniu.  

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-
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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  

data wykonania 12 sierpnia 2021 r.  
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