
 
 

                    Szczecin, dnia 21 czerwca 2022 r. 

Znak sprawy: A.272.3.2022 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

W CZĘŚCI 15. W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

PROWADZONEGO W TRYBIE PODSTAWOWYM BEZ NEGOCJACJI NA: 

„DOSTAWĘ TESTÓW, SUROWIC I KRĄŻKÓW ANTYBIOGRAMOWYCH DLA WOJEWÓDZKIEJ 

STACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2022” 

 

Działając w myśl art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2021 r., poz. 1129 ze zmianami) Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Szczecinie 

informuje, że  unieważnia  przeprowadzoną  czynność  wyboru  oferty  najkorzystniejszej  w  

Części  15 przedmiotowego postępowania, dokonaną w dniu 15.06.2022 r. oraz zawiadamia o 

powtórzeniu czynności badania i oceny ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w Części 15 

postępowania.  

  Po  zakończeniu  czynności  ponownego  badania  i  oceny  ofert  oraz wyboru  oferty 

najkorzystniejszej,  Zamawiający niezwłocznie przekaże odrębnym pismem informację o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w Części 15 postępowania. 

 

Uzasadnienie 

 

Zamawiający w dniu 15.06.2022 r. dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w  

postępowaniu  na  DOSTAWĘ TESTÓW, SUROWIC I KRĄŻKÓW ANTYBIOGRAMOWYCH DLA 

WOJEWÓDZKIEJSTACJI SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNEJ W SZCZECINIE NA ROK 2022,   

informując  jednocześnie  o  wyborze Wykonawców  biorących  udział  w  postępowaniu  oraz  

udostępnił  informację  o  wyborze  na  stronie prowadzonego postępowania.  

Po upływie terminu określonego zgodnie z art. 308 ust. 2 oraz ust. 3 pkt. 1 lit. a, z uwzględnieniem 

art. 577 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający rozpoczął procedurę podpisywania 

umów przetargowych. Podczas tej czynności Zamawiający zauważył popełniony przez 

Wykonawcę błąd, który złożył ofertę w części 15 posługując się formularzem sprzed modyfikacji. 

Zmodyfikowany załącznik udostępniono na stronie prowadzonego postępowania w dniu 

25.05.2022 r. i poinformowano, że dotychczas obowiązujący załącznik nr 1b zostaje zastąpiony 

załącznikiem nr 1b po modyfikacji. Zatem składając ofertę należało posługiwać się jedynym 

prawidłowym formularzem z załącznika o nazwie 

A.272.3.2022_zał_1b_formularz_asortymentowo_ilościowo_cenowy_MODYFIKACJA_cz.2 

Mając na względzie powyższe Zamawiający podjął decyzję o unieważnieniu czynności 

wyboru oferty najkorzystniejszej w Części 15 z dnia 15.06.2022 roku przedmiotowego 

postępowania  oraz  o  powtórzeniu  czynności  badania  i oceny  ofert  oraz  wyboru  oferty  

najkorzystniejszej w Części 15 postępowania.  
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