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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 1 

 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie informuje, iż 

przedmiotowe postępowanie w zakresie pakietu nr 1 zostało unieważnione na podstawie: 

1. art. 93 ust. 1 pkt 7 ) PZP  - postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego w 

zw. z  

2. art. 146 ust. 6 PZP - Prezes Urzędu może wystąpić do sądu o unieważnienie umowy w przypadku 

dokonania przez zamawiającego czynności lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu 

ustawy, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania 

  

Podstawa faktyczna: 

Zamawiający opisał przedmiot zamówienia w załączniku nr 1B do SIWZ.  

Pakiet 1 w pozycji nr 47 zawiera asortyment - filtr interpure Pead 0,2 mcm x 1 szt. Taki zapis w SIWZ 

oznacza, że zamawiający zastosował znak towarowy filtra do opisu przedmiotu zamówienia. 

Jednocześnie w SIWZ Zamawiający nie dopuścił rozwiązań równoważnych, czym naruszył obowiązek 

wynikający z art. 29 ust. 3 Pzp.  

Jeden z wykonawców zaoferował produkt jego zdaniem równoważny do opisanego w pozycji 47 Pakietu 

1 (wyjaśnienia złożone na wniosek Zamawiającego), pomimo niedopuszczenia równoważnego 

asortymentu przez zamawiającego w tym zakresie.  

Na podstawie zapisów SIWZ, Zamawiający może ocenić prawidłowości złożonej oferty lecz będzie ona 

sprzeczna z art. 29 ust. 3 Pzp. W związku z powyższym, postępowanie obarczone jest niemożliwą do 

usunięcia na tym etapie postępowania wadą polegającą na zaniechaniu dokonania czynności przez 

zamawiającego (brak dopuszczenia równoważnego asortymentu pomimo użycia w opisie nazwy 

handlowej produktu), a zaniechanie to ma wpływ na wynik postępowania.   
 

 

 

 
Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy złożyli oferty w/w postępowaniu  

 stron internetowa 

 tablica ogłoszeń 
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