
 

 

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA 

AL. JEROZOLIMSKIE 155, 02-326 WARSZAWA 

Warszawa, dnia  14/02/2019r. 
 

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

 
ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP - 177/18 

 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia niniejszym informuje, o unieważnieniu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie „przetargu nieograniczonego” na: 
 

 
DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY MEDYCZNEJ: MONITORA KARDIOLOGICZNEGO 

ORAZ STACJI CENTRALNEGO  MONITOROWANIA 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 

Unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp w związku z faktem, że wskutek upływu terminów i 
niemożności przedłużenia wydatkowania środków z rozporządzenia z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków 
budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego – brak jest możliwości realizacji 
umów w zakresie finansowania przedmiotowego wydatku, co powoduje- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa 
kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

W niniejszym postępowaniu doszło do sytuacji, gdzie środki przeznaczone na realizację umów – zostały 
uwzględnione w rozporządzeniu z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w roku 
2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego.  
 

Rozporządzenie określa:  
1) wykaz wydatków budżetu państwa, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego; 
2) plan finansowy wydatków, o których mowa w pkt 1; 
3) ostateczne terminy dokonania wydatków, które w roku 2018 nie wygasają z upływem roku budżetowego. 
 

Ostateczne terminy dokonania wydatków, dotyczących przedmiotowego postępowania określone zostały w poz. 
122 załącznika nr 1 do rozporządzenia – na 31.03.2019r. 
 

W przedmiotowej sytuacji, w związku z upływem terminów związanych z korzystaniem ze środków ochrony 
prawnej (w tym złożenia skargi do Sądu Okręgowego w dniu 3.12.2019r. i wyznaczeniem rozprawy na dzień 
4.04.2019r.) – termin 31.03.2019r. nie może zostać dotrzymany a po upływie przedmiotowego terminu Zamawiający 
nie dysponuje środkami które mógłby przeznaczyć na finansowanie przedmiotowego zamówienia. 
 
 

PODSTAWA PRAWNA: 

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.). 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 

Unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 Pzp, w celu ochrony interesu publicznego, w związku 

z tym, że wskutek upływu terminów wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 

postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej 

przewidzieć; 
 

W niniejszej sytuacji – jedyną możliwością wydatkowania środków publicznych i zapewnienia dobra pacjentów 

jest wszczęcie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego po unieważnieniu 



 

 

przedmiotowego postępowania. Przedmiotowe postępowanie uniemożliwia możliwość przeprowadzenia nowych 

postępowań – zarówno przez same ośrodki  lecznicze, jak i ewentualnie przez Zamawiającego. Wskutek 

powyższego – jego prowadzenie obecnie nie leży w interesie publicznym, rozumianym, jako dobro pacjentów 

ośrodków medycznych, które podpisały umowę na finansowanie przedmiotowego wydatku. Przedmiotowej 

sytuacji nie można było przewidzieć - oferta wykonawcy, który skorzystał ze środków ochrony prawnej – nie 

zawiera elementów niezbędnych dla uzyskania dofinansowania wydatku. Z drugiej strony – niemożliwe jest 

zakończenie sporu co do jej niezgodności z wymaganiami SIWZ przed upływem terminu na finansowanie 

przedmiotowych wydatków. 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) w zw. z art. 387 § 1 kc. 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE: 

Unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Pzp z zw. z art. 387 § 1 kc – z uwagi na fakt, że ww. 

postępowanie dotknięte jest wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, polegającą na niemożności realizacji świadczenia na podstawie oferty nie zawierającej 

obligatoryjnych elementów, których brak uniemożliwia realizację umowy ws. finansowania przedmiotowego 

wydatku. 
 

W niniejszej sytuacji nie ma możliwości realizacji świadczenia w oparciu o ofertę, w której nie zawarto ceny za 

dostawę, montaż, instalację i uruchomienie nowej aparatury oraz szkolenia pracowników. (cena całkowita). 

Przedmiotowa wartość jest niezbędna do ustalenia kwoty dofinansowania. Zgodnie z ogłoszeniem ustalającym 

zasady finansowania wydatku : 

„W ramach zadania nie są finansowane koszty zorganizowania przez oferenta przetargu (jeżeli dotyczy), dostawy, zainstalowania 

sprzętu, dostosowania infrastruktury, serwisowania zakupionego sprzętu oraz szkoleń w zakresie obsługi sprzętu.” 

W przedmiotowej sytuacji nie podanie elementu ceny uniemożliwia podpisanie ważnej umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, gdyż wiązałoby się to z negocjacją ceny z jednym wykonawcą, który mógłby w 

nieograniczony sposób kształtować wartość, którą zapłaci szpital.  

Należy również podkreślić, że nie podanie ceny za dostawę, montaż, instalację i uruchomienie nowej aparatury 

oraz szkolenia pracowników – uniemożliwia prawidłowe ustalenie i obliczenie stawki podatku Vat odnoszącego 

się do świadczenia związanego z tą usługą.  

Niemożność wyboru oferty nie zawierającej obligatoryjnych składników cenowych oraz niemożność wyboru 

innych ofert przed 31.03.2019r. – w konsekwencji powoduje, że niniejsze postępowanie dotknięte jest wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 


