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       Wykonawcy, którzy złożyli oferty 
       w postępowaniu o udzielenie  

N/znak: DZAP-380-4/38/08   zamówienia publicznego 
 

        
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych. 

 

 Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie 

art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp – obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy.  

  
 Przedmiotowe postępowanie zostało ogłoszone w BZP dnia 31.10.2008 r. (numer 

ogłoszenia 294519-2008). Termin składania i otwarcia ofert został wyznaczony na dzień 

12.11.2008 r.  

Zamawiający w ogłoszeniu i SIWZ wskazał, iż termin realizacji zamówienia (czas trwania 

umowy) to 24 miesiące. 

Częścią SIWZ był załącznik określający poszczególne rodzaje i ilości zamawianego 

asortymentu (Formularz asortymentowo – cenowy – Załącznik nr 2 do SIWZ). Z powodu 

niedopatrzenia i błędu Zamawiającego w powyższym Formularzu poszczególny asortyment 

wskazano w ilości o połowę mniejszej (zapotrzebowanie na 12 m-cy) niż ilość konieczna do 

realizacji umowy przez okres 24 m-cy. Powyższą pomyłkę Zamawiającego zweryfikowano po 

otwarciu ofert, kiedy to złożone oferty okazały się średnio o połowę tańsze niż zakładana 

przez Zamawiającego wartość szacunkowa zamówienia.  

Do upływu ostatecznego terminu składania ofert, tj. do dnia 12.11.2008 r. złożono 5 ofert.  

Zamawiający na etapie badania ofert stwierdził, że w związku z zaistniałą sytuacją nie jest 

możliwe podpisanie ważnej umowy, gdyż ilość asortymentu, która miałaby stać się 

przedmiotem umowy zostałaby wyczerpana już po upływie 12 m-cy. Stanowiłoby to poważny 

problem zarówno dla Zamawiającego, jak i dla Wykonawców, którzy przystępując do 

postępowania zakładali, że podpisana w efekcie postępowania umowa realizowana będzie  

w okresie 24 m-cy i na taką ewentualność wyrazili zgodę składając oferty. 

 Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający uznaje, że postępowanie obarczone jest 

wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy i jako takie podlega unieważnieniu na 

zasadzie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp. 



  

W związku z unieważnieniem Zamawiający niezwłocznie określi ponownie warunki 

zamówienia (wyeliminuje błędy) i ogłosi kolejne postępowanie w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę nici chirurgicznych.  Zgodnie z regulacją art. 93 ust. 5 Pzp 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi 

o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu zamówienia. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że próbki złożone w postępowaniu 
unieważnionym (N/znak: DZAP-380-38/08) po pisemnej deklaracji Wykonawcy 

przesłanej faksem pod numer: 052 39 56 505 lub 052 39 56 569 Zamawiający odeśle 
na wskazany adres lub przechowa do otwarcia ofert w kolejnym postępowaniu  

(w zależności od treści deklaracji Wykonawcy). 
 
 

 

 

         Z poważaniem 

         

 

       Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 

 

        Maria Nieżorawska  
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