
       Zamość, dnia 6 listopada 2020 r.

 DZP.3320.67.         .20

Dotyczy:  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie
przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa leków onkologicznych.

Informacja o unieważnieniu postępowania w zakresie zadania 66, 67 i 68

Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt  7  oraz  93  ust.  3  pkt  1  ustawy z  dnia
29 stycznia 2004 r.  Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą PZP, Samodzielny
Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w  Zamościu  informuje,
że postępowanie  o udzielenie  zamówienia publicznego na dostawę leków onkologicznych
zostaje unieważnione w zakresie zadania 66, 67 i 68   na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7
ustawy  PZP,  ponieważ  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą  uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne i prawne
Ogłoszenie o zamówieniu w sprawie niniejszego postępowania zostało opublikowane

w Dzienniku  Urzędowym Unii  Europejskiej  (dalej  DUUE) w dniu  29  września  2020 r.
pod numerem  2020/S  189-455874.  W  Sekcji  II:  Przedmiot  Zamawiający  wskazał,
że przedmiotem  zamówienia  jest  dostawa  leków  onkologicznych  –  65  zadań
asortymentowych. W wyniku zmiany treści SIWZ z dnia 4 listopada 2020 r. zmianie uległ
opis  przedmiotu  zamówienia  poprzez,  m.in.,  dodanie  zadania  o  numerze  66,  67  i  68.
W związku  z wprowadzoną  zmianą  Zamawiający  w  dniu  4  listopada  2020  r.  wysłał
do publikacji  ogłoszenie  o  sprostowaniu  pierwotnego  ogłoszenia  o  zamówieniu.
W tym samym  dniu  Zamawiający  otrzymał  drogą  mailową  TED  informację  o  odmowie
publikacji  ogłoszenia  o sprostowaniu  o  następującej  treści  „Uprzejmie  informujemy,
że nie możemy  opublikować  modyfikacji  do ogłoszenia  2020/S  189-455874  ponieważ
nie można  dodawać  lub  usuwać  dodatkowych  części  zamówienia  do  ogłoszenia
o zamówieniu za pomocą sprostowania”.  
Otrzymana z DUUE odmowa publikacji sprostowania ogłoszenia o zamówieniu powoduje,
że niemożliwe jest doprowadzenie do zgodności treści ogłoszenia o zamówieniu z treścią
SIWZ, a tym samym wada postępowania jest niemożliwa do usunięcia. Dalsze prowadzenie
postępowania  w zakresie  zadania  66,  67  i  68  oznaczałoby  prowadzenie  postępowania
bez przekazania ogłoszenia o zamówieniu DUUE co z kolei skutkowałoby unieważnieniem
zawartej umowy na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP. 
Mając na uwadze powyżej przywołane okoliczności, Zamawiający unieważnia postępowanie
w zakresie zadania 66, 67 i 68 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP. Postępowanie
we  wskazanym  zakresie  obarczone  jest  bowiem  niemożliwą  do  usunięcia  wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej  unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
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Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  postępowanie  w zakresie  zadań  1  –  65
pozostaje aktualne (opis przedmiotu zamówienia oraz wysokość wadium dla poszczególnych
zadań  nie  ulegają  zmianie,  zaktualizowany  zał.  Nr  1  do  SIWZ  stanowi  załącznik
do przedmiotowej informacji), a postępowanie dotyczące przedmiotu zamówienia w zakresie
zadań 66, 67 i 68 zostanie niezwłocznie powtórzone.

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego 

Szpitala Wojewódzkiego 
im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Małgorzata Popławska
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