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Żary, 5 sierpnia 2021 r. 

egz. pojedynczy 

 

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

INFORMACJA NR 8  

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

produktów leczniczych”  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 4  

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. 2021 poz. 464 ze zm. – dalej: „ustawa Pzp”) udostęp-

nia informację o unieważnieniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicz-

nego w części nr 4 na wykonanie zadania nr 4 „Różne produkty lecznicze”.  

 

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W TERMINIE  

Oferta nr 6 firmy: Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Szopienicka 77 40-431 Katowice,  

Oferta nr 7 firmy: Urtica Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120  54-613 Wrocław,  

Oferta nr 8 firmy: Salus International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9  40-273 Katowice,  

Oferta nr 9 firmy: Neuca Spółka Akcyjna ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń.  

 

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE  

Zamawiający w dniu 5 sierpnia 2021 r. unieważnił niniejsze postępowanie w części nr 4 na pod-

stawie art. 255 pkt 6) w związku z art. 259 ustawy PZP, ponieważ postępowanie w części nr 4 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unie-

ważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

a) Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 6) w związku z art. 259 ustawy PZP, 

b) Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia obowiązującej w niniejszym postępowaniu wskazał 

aby Wykonawcy nie wyceniali produktu leczniczego w przypadku, jeżeli żądany przez Za-

mawiającego lek nie jest już produkowany lub jest tymczasowy brak produkcji, a nie ma in-

nego leku równoważnego, którym można by go zastąpić (patrz: Informacja nr 1 z dnia 

14.06.2021r. III zestaw pytań, odpowiedź na pytanie nr 4, Informacja nr 3 z dnia 

24.06.2021r. II zestaw pytań, odpowiedź na pytanie nr 4).  

W konsekwencji w postępowaniu zostały złożone nieporównywalne oferty w zawiązku 

z niewycenieniem poszczególnych pozycji formularza asortymentowo-cenowego przez po-

szczególnych Wykonawców. Jednocześnie Zamawiający w toku badania i oceny ofert 

otrzymał rozbieżne stanowiska Wykonawców, które wskazują na wadliwą konstrukcję wa-

runków zamówienia, a Zamawiający nie może powtórzyć czynności (sporządzenie przez 

Zamawiającego dokumentów zamówienia) mającej miejsce przed złożeniem ofert, co jasno 

dowodzi o nieusuwalnym charakterze wady postępowania. W powyższym stanie faktycz-

nym niemożliwe stało się zawarcie ważnej umowy.  
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Tym samym ziściła się przesłanka z art. 255 pkt 6) ustawy PZP, ponieważ postępowanie 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, w części nr 4, a zgodnie z 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. 

Należy również wskazać, iż art. 255 ustawy PZP wprowadza obowiązek unieważnienia po-

stępowania o udzielenie zamówienia w razie zaistnienia jednej z określonych w nim prze-

słanek. Brzmienie przepisu jednoznacznie wskazuje na to, iż w razie zaistnienia opisanej w 

nim okoliczności unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia nie jest jedynie 

uprawnieniem zamawiającego, ale jego obowiązkiem, co Zamawiający niniejszym czyni.  

 

 

 

ZATWIERDZONO 
(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiającego 

w wersji papierowej)  

 

 

 

 

……………………………………………….……….. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych  

Maria Patrzylas, tel. 68 470 78 74  

data wykonania 5 sierpnia 2021 r.  

T:2612  


