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Dziekanów Leśny, dnia 21.06.2011r

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy
w Dziekanowie Leśnym zawiadamia o unieważnieniu postępowania Nr DZ 08/2011
pn„dostawa sprzętu komputerowego realizowanego w ramach zadania inwestycyjnego:
Modernizacja Pawilonu Nr I w ramach restrukturyzacji Zespołu Szpitali” wszczętego w
trybie zapytania o cenę na podstawie art. 70 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
dnia 25 czerwca 2010r
Nr 113, poz. 759, ze zm).
Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia
publicznego, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Uzasadnienie faktyczne:
Postępowanie zostało uruchomione w dniu 14.06.2011 poprzez wysłanie zaproszenia do złożenia
oferty do wybranych wykonawców. Podejmując decyzję o wszczęciu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego Marek Piotr Kiełczewski nie był dyrektorem SZPZOZ im. Dzieci
Warszawy w Dziekanowie Leśnym. Postępowanie zostało uruchomione po odwołaniu go z tej
funkcji .
Osoba prawna działa przez swoje organy (art. 38 kc). W momencie podejmowania decyzji o
uruchomieniu postępowań przetargowych Marek Piotr Kiełczewski nie był organem
Zamawiającego. Ponieważ wysłane zaproszenie do złożenia oferty (co oznacza wszczęcie
postępowania) jest nieważne , nie można doprowadzić do zawarcia ważnej umowy pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą. Postępowanie obarczone jest zatem niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia
publicznego.
Wadą w rozumieniu przepisu art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych jest
nieusuwalna wada samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powodując jej
bezwzględną nieważność ab inito, a tym samym prawną bezskuteczność (wyrok KIO z dnia
19.04. 2010r KIO/UZP/386/10).
Wszystkie przypadki w których wystąpi wada, która ma lub może mieć wpływ na wynik
postępowania o ile nie da się jej usunąć stanowi podstawę unieważnienia postępowania przez
Zamawiającego.
W przedmiotowej sytuacji ewentualna umowa zostałaby zawarta po przeprowadzeniu
nieważnego postępowania , a zatem byłaby nieważna.
Prawo zamówień publicznych nakłada na Zamawiającego obowiązek unieważnienia
postępowania w razie stwierdzenia, iż zachodzą podstawy o których mowa w art. 93 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych.
Artur Krawczyk - dyrektor

