
 
Kraków, 27 marca 2017 r. 

Zamawiający  
Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 
ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Znak sprawy: SZP- 271-6/17 - Opracowanie koncepcji merytorycznej i wdrożenie w szpitalach systemu 
„Zespoły Szybkiego Reagowania”. 
 

Szanowni Państwo, 

W sprawie ogłoszonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia postępowania  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w przedmiocie jak wyżej 

Zamawiający, działając na podstawie zapisów ustawy Prawo zamówień publicznych i SIWZ, 

informuje co następuje: 

I. Zamawiający unieważnia prowadzone postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 

146 ust. 6 ustawy PZP tj.: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego.  

UZASADNIENIE: 

Zamawiający w dniu 31.01.2017 r. przekazał do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 

ogłoszenie o zamówieniu. Z uwagi jednak na błąd Zamawiającego, zostało ono przekazane  

na formularzu ogłoszenia właściwym dla dyrektywy 2004/18/WE, podczas gdy z uwagi  

na wejście w życie nowych dyrektyw unijnych winno ono być przekazane na formularzu 

właściwym dla dyrektywy nr 2014/24/UE, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE. Wskazać należy, 

iż zamieszczenie ogłoszenia na błędnym formularzu mogło doprowadzić do ograniczenia 

konkurencji w postępowaniu, z uwagi na dopuszczalną technicznie możliwość wyszukiwania 

ogłoszeń o zamówieniu poprzez ich zawężenie np. do określonej dyrektywy będącej podstawą 

udzielenia zamówienia. Dla przykładu Wykonawca wyszukujący ogłoszenia o zamówieniu  

z zawężeniem do obowiązujących na dzień dzisiejszy dyrektyw mógł nie odnotować faktu 

opublikowania ogłoszenia (w tym ogłoszenia dotyczącego niniejszego postępowania)  

na formularzu właściwym dla poprzednio obowiązującej dyrektywy. Czynność ta mogła mieć 

zatem wpływ na wynik postępowania, ponieważ mogła determinować krąg wykonawców  

do których trafiła informacja o prowadzonym postępowaniu. Jednocześnie z uwagi na fakt,  

iż Zamawiający powziął wiedzę na temat zaistniałego błędu już po terminie składania ofert,  

nie było możliwym podjęcie żadnych środków zaradczych, które błąd ten by sanowały lub jego 

konsekwencje w jakikolwiek sposób ograniczały.  

Mając na względzie powyższe, zaistniały obligatoryjne przesłanki do unieważnienia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego.  

Z upoważnienia Dyrektora 

Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 

 


