
 

 

ZAKŁAD ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH PRZY MINISTRZE ZDROWIA 

AL. JEROZOLIMSKIE 155, 02-326 WARSZAWA 

Warszawa, dnia  26/11/2018 r. 
 

 

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 

 

 
 

ZNAK POSTĘPOWANIA: ZZP – 191/18  

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

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

 

DOSTAWA, INSTALACJA I URUCHOMIENIE FABRYCZNIE NOWEJ APARATURY 

MEDYCZNEJ: RESPIRATORY 

 

 

1. 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, gdyż postanowienia zawarte w SIWZ 

związane z terminami wykonania zamówienia, podmiotami podpisującymi umowę, informacje o 

programie finansowania oraz fakt przekroczenia terminów realizacji zamówienia – powodują, że 

nie byłoby możliwe wykonanie zamówienia.  

2. Unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp w związku z faktem, że wskutek 

upływu terminów – brak jest możliwości realizacji umów w zakresie finansowania 

przedmiotowego wydatku, co powoduje- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 

zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

I. Na wstępie należy podkreślić, że zgodnie z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – 

Rozdział VI - USZCZEGÓŁOWIENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW 

WYKONAWCY – przedmiotowe zamówienie jest prowadzone w ramach Programu POLCARD 

pn. „Wyposażenie/doposażenie w respiratory oddziałów kardiochirurgii” w 2018 r. 

 

 

W wyniku przedmiotowego programu każdy z podmiotów podpisujących umowy końcowe – uzyskał określone 
zasady finansowania wydatku. Zawarte one zostały w umowach pomiędzy danym podmiotem leczniczym a 
Ministrem Zdrowia. Umowy te były wynikiem konkursu, którego warunki zostały określone w sposób 
jednoznaczny w ogłoszeniu o konkursie z dnia 24 kwietnia 2018r. - na wybór realizatorów programu polityki 
zdrowotnej pn. Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 
2017-2020 w zakresie zadania: wyposażenie/doposażenie w respiratory oddziałów kardiochirurgii w roku 2018. 
Powoduje to, że w chwili obecnej występuje zarówno problem braku środków na finansowanie przedmiotowego 
wydatku, jak również postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
W niniejszej sytuacji Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierała postanowienia w zakresie 
terminów wykonania zamówienia : 
Termin wykonania zamówienia : 
Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu, Ul. Długa 1/2, 61-848 Poznań - najpóźniej do dnia 
21 listopada 2018 roku. 
MEDINET” Sp. z o. o., Ul. Kamieńskiego 73a, 51-124 Wrocław - najpóźniej do dnia 30 listopada 2018 roku 
Górnośląskie Centrum Medyczne im. Prof. Leszka Gieca Śląskiego UM w Katowicach, Ul. Ziołowa 45- 
najpóźniej do 30 listopada 2018r. 
Określenia – „najpóźniej do” – jednoznacznie oznaczały, że przedmiotowy termin jest terminem końcowym.  



 

 

Niemożliwe jest również ewentualne wyznaczenie nowego terminu w przedmiotowym postępowaniu – zarówno 
z uwagi na to, że Zamawiający potraktowałby nierówno wykonawców, którzy odstąpili od składania ofert 
wskutek wyznaczenia terminów wykonania na 21.11.2018 i 30.11.2018 jak również z uwagi na to, że byłby to 
termin całkowicie dowolnie wyznaczany, co byłoby rażącym naruszeniem art. 7 ust. 3 Pzp. 
W tym miejscu należy również wskazać, że w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – nie dopuszczono 
możliwości składania ofert częściowych. Oznacza to, że nawet gdyby uznać, że 30 listopada 2018r. byłby 
terminem bardziej realnym – to i tak wykonawca musiał w ofercie zobowiązać się do wykonania całego 
świadczenia (w tym również niemożliwego).  
Należy również uwzględnić, że wzór umowy o udzielenie zamówienia publicznego nie przewidywał zmiany 
terminu zamówienia odnoszącej się do uwzględnienia przesunięcia terminów wykonania wskutek opóźnień 
związanych z możliwością składania środków ochrony prawnej w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego.  W niniejszej sytuacji żadna z przedmiotowych sytuacji nie wystąpiła, w związku z powyższym – 
nierównym traktowaniem pozostałych wykonawców byłoby tworzenie zmiany nie określonej w SIWZ. 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


