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      WYKONAWCY  

 

DOSTAWA ŚRODKÓW ANTYSEPTYCZNYCH I DEZYNFEKCYJNYCH, 

PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI CIAŁA PRODUKTÓW DO PIELĘGNACJI 

RĄK I ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH ”  

NR REFERENCYJNY: ZP/PN/49/11/2021 

ZAWIADOMIENIE  O  UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA  

W ZAKRESIE  PAKIETU  NR 10  

 
Wojewódzkie   Centrum   Szpitalne  Kotliny  Jeleniogórskiej z siedzibą przy ul. Ogińskiego 6,  

58-506 Jelenia Góra, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ustawy Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zawiadamia o unieważnieniu 

postępowania w zakresie Pakietu Nr 10 na podstawie art. 255 ust. 6 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych  

 

Uzasadnienie prawne: Na podstawie art. 255 ust. 6 ustawy PZP Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do 

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

 

Uzasadnienie faktyczne: W Załączniku Nr 1 do SWZ Formularz asortymentowo – cenowy 

Pakiet 10 pkt. 3 Zamawiający opisał przedmiot zamówienia: „Sporobójcze szybko działające, 

gotowe do użycia chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i  sprzętu medycznego. 

Spektrum działania: B ( włącznie z Tbc)F V S. Minimalny wymiar pojedynczej chusteczki 

min.170x200 mm.  gramatura min.40g/m². Wyrób medyczny, opakowanie typu flovpack”. 

 

Zamawiający w opisie przedmiotu dla Pakietu Nr 10 poz. 3 nie zawarł informacji, iż wymaga 

aby oferowane przez Wykonawców chusteczki do mycia i dezynfekcji powierzchni i sprzętu 

medycznego nie zawierały chloru. Opis przedmiotu zamówienia bez tej informacji  nie 

odpowiada  celowi zamówienia.  

 

Zamawiający nie opisał jednoznacznie i wyczerpująco przedmiotu zamówienia, co 

spowodowało, iż złożone przez Wykonawców  w przedmiotowym postepowaniu oferty są 

nieporównywalne. Opis przedmiotu zamówienia sformułowano w sposób nieprecyzyjny, 

powodując u Wykonawców rozbieżności w ich rozumieniu i interpretacji. Na tym etapie 

przetargu ta wada opisu przedmiotu zamówienia jest wadą bezwzględnie nieusuwalną, 

niemożliwą do wyeliminowania przez Zamawiającego w  żadnej z dopuszczalnej w ustawie 

procedur.  



 

 

Błąd Zamawiającego dotyczący nieprawidłowego opisu przedmiotu zamówienia uniemożliwia 

Zamawiającemu dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty.  

 

Zamawiający informuje, że o wszczęciu postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia Wykonawcy zostaną 

poinformowani osobnym pismem.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują 

Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale 

IX PZP.  

 

 

 

                                                                                                              

        Z up. Dyrektora WCSKJ    
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