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Numer referencyjny postępowania: 

             DA.22.5.2021.ZJ      

       Warszawa, dn. 02 grudnia 2021 r. 

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE  

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej dla części nr 6 i 25 oraz 

unieważnienie części nr 6 i 25 

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na „Dostawę aparatury laboratoryjnej, odczynników, materiałów pomocniczych, 

pożywek i testów mikrobiologicznych, materiałów eksploatacyjnych oraz  komputerów z 

oprogramowaniem w podziale na 61 części dla Zakładu Jakości Żywności” (znak sprawy 

DA.22.5.2021.ZJ) 

 

 

Zamawiający uprzejmie informuje, iż unieważnia czynność wyboru oferty najkorzystniejszej z 

dnia 30.11.2021 r. dla części nr 6 i 25 postępowania znak sprawy DA.22.5.2021.ZJ. 

Ponadto, Zamawiający informuje, iż unieważnia  część nr 6 i 25 postępowania na podstawie  

art. 255 pkt 6 w zw. z art. 259 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm), z uwagi na fakt, iż przedmiotowe postępowanie w części nr 6 i 25 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy.  

Zamawiający, dokonując szczególnej staranności przed podpisaniem umów z Wykonawcami 

którzy złożyli najkorzystniejszą ofertę zgodnie z opublikowanym na stronie BIP Zamawiającego 

zawiadomieniem o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 30.11.2021 r. 

(https://bip.ibprs.pl/zamowienia-publiczne/trwajace) , dopatrzył się w Szczegółowym opisie 

przedmiotu zamówienia (SOPZ) w części nr 6 i 25 naruszenia dyspozycji art. 99 ust. 4 ustawy Pzp, 

zgodnie z którym przedmiot zamówienia nie można opisywać w sposób który mógłby utrudniać 

uczciwą konkurencję, charakteryzując produkty dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli 

mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub 

produktów. W opinii Zamawiającego w/w naruszenie ma miejsce poprzez brak wskazania w opisie 
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przedmiotu zamówienia w części nr 6 i 25 kryteriów w celu oceny równoważności oferowanych 

przedmiotów zamówienia przez Wykonawców. 

Przywołana przyczyna unieważnienia części nr 6 i 25 jest bezsprzeczna i nie ma wątpliwości, 

że ma charakter rzeczywisty, a spowodowana tym wada w opisanym stanie faktycznym jest 

nieusuwalna i na tyle poważna, a przy tym sprzeczna z obowiązującymi przepisami, że uniemożliwia 

zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dlatego też 

należy uznać zasadnym, iż w przypadku dalszej kontynuacji procesu udzielenia zamówienia zawarta 

w wyniku przeprowadzenia niniejszej procedury umowa, jako niezgodna z prawem, byłaby obarczona 

wadą nieważności w oparciu o art. 8 ust. 1 ustawy Pzp w związku z art. 58 § 1 KC.  

Mając na uwadze opisane wyżej okoliczności faktyczne i prawne uznać bezsprzecznie należy, 

iż unieważnienie części nr 6 i 25 postępowania na obecnym etapie jest konieczne i w pełni 

uzasadnione, a także że pomiędzy wadą, a niemożnością zawarcia ważnej umowy istnieje normalny 

związek przyczynowy. 

Ponadto, Zamawiający uprzejmie informuje, iż pouczenie o środkach ochrony prawnej 

znajduje się w Rozdziale XXI Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
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