
 
Kraków, 21 lipca 2022 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

UNIEWAŻNIENIE WYNIKU POSTĘPOWANIA 

 

Sprawa nr: PAT-271-8/22 - Zaangażowanie ekspertów w dziedzinie patomorfologii do przeprowadzenia 

oceny jednostek diagnostyki patomorfologicznej (JDP) pod kątem spełniania standardów 

akredytacyjnych 

 

UNIEWAŻANIENIE CZYNNOŚCI ODRZUCENIA OFERT  

ORAZ WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 1-7, 9,10,12 

A TAKŻE UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 8 i 11 

 

Szanowni Państwo, 

W sprawie ogłoszonego postępowania w przedmiocie jak wyżej działając na podstawie przepisów ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Zamawiający informuje, iż unieważnia czynność odrzucenia ofert jak i czynność 

wyboru najkorzystniejszych ofert w zakresie części nr 1-7, 9,10,12 oraz unieważnienia postępowania 

w częściach nr 8 i 11 dokonanych w dniu 19 lipca 2022 r. oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności 

badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu zmierzających do wyboru ofert 

najkorzystniejszych.  

 

Uzasadnienie:  

W wyniku uwag zgłaszanych przez Wykonawców w odniesieniu do czynności odrzucenia ofert w danych 

częściach postępowania, o których Wykonawcy zostali poinformowani w dniu 19 lipca 2022 r. Zamawiający podjął 

decyzję o ponownym zbadaniu ofert złożonych przez Wykonawców i powtórzeniu czynności oceny ofert. 

Prawdopodobnie mogło dojść do niezawinionego przez Zamawiającego błędu systemu komputerowego lub 

funkcjonowania miniportalu, za pośrednictwem którego odbywa się składanie ofert, w wyniku którego z kolei 

mogło dojść do błędu przy deszyfrowaniu oferty Wykonawcy, tj. nie odszyfrowaniu wszystkich plików 

znajdujących się w folderze oferty.  

Zamawiający dokona ponownej weryfikacji złożonych ofert i czynności oceny ofert opierając się na 

podstawowych zasadach systemu zamówień publicznych oraz na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej, 

zgodnie, z którym: W ocenie Izby Zamawiający ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych 

przez siebie czynności w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, iż dokonane uprzednio czynności są 

obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie. (…) Nadrzędną zasadą dotyczącą wszelkiego  

 



 
 

 

rodzaju czynności przedsiębranych przez instytucje zamawiające w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest ich 

zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Z uwagi na powyższe okoliczności Zamawiający powtórzy czynność badania i oceny ofert oraz dokonania 

innych czynności niezbędnych do wyboru najkorzystniejszej oferty w danej części zamówienia.  

 
 
     Z upoważnienia Dyrektora 

Centrum Monitorowania 
Jakości w Ochronie Zdrowia 

 

 


