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INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy
Instytut Badawczy w Puławach unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego na świadczenia zdrowotne z zakresu medycyny pracy.
Uzasadnienie:
Postępowanie obarczone jest wadą niemożliwą do usunięcia, uniemożliwiającą
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada
postępowania polega na tym, że zamawiający nie uwzględnił w formularzu cenowym
będącym podstawą ustalenia ceny oferty, pełnego zakresu badań, które są przedmiotem
badań. Zamawiający wszczynając postępowanie przetargowe powinien był wskazać w
formularzu cenowym wszystkie badania, jakie wchodzą w zakres zamówienia. Jeżeli tego nie
zrobił, a później wyjaśnił, że w zakres zlecenia mogą wchodzić i inne badania nie
wymienione w formularzu cenowym i wskazał w wyjaśnieniu podstawy ustalania cen za te
badania to następnie powinien był zmodyfikować formularz cenowy.
Brak modyfikacji formularza cenowego doprowadził do sytuacji, w której to
zamawiający nie jest w stanie wybrać oferty najkorzystniejszej, gdyż cena przedstawiona w
ofercie nie odnosi się do całości zamówienia, tylko do części.
Wybór wykonawcy w tej sytuacji naruszyłby art. 91 ust. 1 Pzp w zw. z art. 2 pkt. 5
Pzp. Zgodnie natomiast z art. 58 k.c. czynność prawna sprzeczna z ustawą lub mająca na celu
obejście ustawy jest nieważna.
Dane wykonawców, którzy składali oferty na zadanie 2:
1. Centrum Medyczne Internus Sp. z o.o., ul. Gen. Fildrofa Nila 10, 24-100 Puławy.
Cena – 55.218,00 zł.
2. Zakład Opieki Zdrowotnej Medical Sp. z o.o., Al. Tysiąclecia państwa Polskiego 13,
24-100 Puławy. Cena – 47.816,00 zł.
Środki ochrony prawnej:
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Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga do
sądu) wobec czynności:
1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,
2) odrzucenia oferty wykonawcy.
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.
Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu,
lub
2) zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie
przysługuje
w niniejszym postępowaniu odwołanie.
Termin wniesienia odwołania: 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą
elektroniczną, lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pisemnie.
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. U.
z2010 r. Nr 113, poz. 759)

