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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

  

 

Na podstawie art.93 ust.1pkt.7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. 

(Dz. U. z 2010 nr 113, poz.759 ze zm.), zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego                     

na sukcesywną dostawę leków, gdyż jest ono obarczone niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

 

UZASADNIENIE: 
 

Zamawiający prowadził postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 

euro. Zamawiający nie zawarł w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ wymagania złożenia 

przez Wykonawców dokumentów potwierdzających, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu                

z postępowania. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r.                   

w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form,                 

w jakich te dokumenty mogą być składane w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia                      

z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 

24 ust. 1 ustawy, w postępowaniach określonych w art. 26 ust. 1 ustawy zamawiający żąda 

następujących dokumentów: 

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia; 

2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                            

o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 

ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 

2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert; 

3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, 

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał 

przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności 

lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 

wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do 

udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; 

4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub 

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega 

z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że 

uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 

płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – 

wystawionego nie wcześniej niż 3 miesią- ce przed upływem terminu składania wniosków 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 
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5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 4–8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert;  

6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 

pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert;  

7) w przypadku zamówień innych niż zamówienia, o których mowa w art. 131a ust. 1 i art. 

132 ust. 1 ustawy, aktualnej - informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie 

określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy 

przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                    

o udzielenie zamówienia albo składania ofert. 

 

Zamawiający zażądał jedynie dokumentów z pkt. 1) i 2). Brak żądania przez Zamawiającego 

pozostałych dokumentów jest na obecnym etapie postępowania wadą niemożliwą do usunięcia. 

Zamawiający nie może zmienić specyfikacji oraz ogłoszenia o zamówieniu, a w konsekwencji nie 

może zażądać od wykonawców uzupełnienia ofert o dokumenty, których nie wymagał, czyli nie 

może zastosować art. 26 ust. 3 ustawy PZP. W związku z brakiem żądania ww. dokumentów                

w specyfikacji i ogłoszeniu zamawiający nie będzie mógł ocenić spełnienia przez Wykonawców 

warunków udziału w postępowaniu i ewentualnie wykluczyć z postępowania wykonawców, 

którzy w prawidłowo przeprowadzonej procedurze podlegaliby wykluczeniu. W konsekwencji 

należy uznać, że postępowanie obarczone jest nieusuwalną wadą uniemożliwiającą zawarcie 

ważnej umowy, co skutkuje obligatoryjnym unieważnieniem postępowania na podstawie art.93 

ust.1 pkt.7 Ustawy PZP. 

 

 

 

 

 

 

                                                                            ……………………………………. 

                                                                            Podpis Kierownika Zamawiającego 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

a/a 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 


