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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, Zamawiający, w postępowaniu którego 

przedmiotem jest dostawa leków, nr postępowania 32/ZP/2020 niniejszym pismem, informuje 

o unieważnieniu postępowania. 

 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(DZ. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, 

jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego ” 

 

Uzasadnienie faktyczne: Decyzja o unieważnieniu postępowania została podjęta w wyniku 

stwierdzenia Zamawiającego niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego.  

Bezpośrednią przesłanką unieważnienia przedmiotowego postępowania jest zaistnienie okoliczności 

stwierdzenia przez Zamawiającego niemożliwej do usunięcia wady postępowania uniemożliwiającej 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie Zamówienia publicznego, ponieważ 

doszło do sytuacji, w której Zamawiający chciał dokonać w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu 

zmiany polegającej na zmianie ilości części zamówienia – jedną z pierwotnie określonych części 

chciał w celu zwiększenia konkurencyjności podzielić jeszcze bardziej. Zamawiający wysłał 

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia do TED i spotkał się z odmową jego publikacji. Odmowę 

uzasadniono faktem, że do już opublikowanego ogłoszenia nie można dodać lub usunąć 

dodatkowych części zamówienia. Oznacza to konieczność unieważnienia postępowania i ogłoszenia 

go jeszcze raz z prawidłowym podziałem na części.  

Mając na uwadze powyższe, postepowanie o udzielenie zamówienia zostało obarczone wadą, której 

nie da się usunąć a ma wpływ na wynik postepowania i tym samym jest podstawą do unieważnienia 

postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Pzp. 

 

 
Sporządzono w 1 egz.: 

1. adresat (strona internetowa, https://platformazakupowa.pl/pn/szpital_zlotow) 

2. a/a 

Sporządził: Bożena Michałek – Specjalista ds. zamówień publicznych, Dział Techniczno-Administracyjny, 

tel. 67 263 22 33 wew. 329, fax. 672635878, e-mail: przetargi@szpital.zlotow.pl 

 

 


