
 
Załącznik do wniosku z dnia 8 czerwca 2021 r.  

Kraków, 8 czerwca 2021 r. 

Zamawiający  

Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia 

ul. Kapelanka 60, 30-347 Kraków 

 

DO WSZYSTKICH KOGO DOTYCZY 

WYNIK POSTĘPOWANIA I  

 

Sprawa nr: POZ-271-2/21 - Przeprowadzenie szkoleń z zakresu podstawowych zabiegów 

resuscytacyjnych (Basic Life Support – BLS) u osób dorosłych oraz zastosowania automatycznych 

defibrylatorów zewnętrznych (Automated External Defibrillation – AED) skierowanych do 

pracowników jednostek podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), prowadzonych na miejscu w 

siedzibach jednostek. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Wsparcie podmiotów 

podstawowej opieki zdrowotnej we wdrażaniu standardów jakości i bezpieczeństwa opieki” 

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu 

Społecznego. 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania – dotyczy części nr 22 

Szanowni Państwo, 

w sprawie ogłoszonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w przedmiocie jak wyżej, Zamawiający, działając na podstawie SWZ 

i przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych informuje co następuje: 

 

I. Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie części nr 22 na podstawie art. 255 

pkt 6 ustawy PZP albowiem postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia 

wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego.  

 

Uzasadnienie 

W niniejszym postępowaniu w ramach części nr 22 doszło do niezgodności treści dokumentów 

wchodzących w skład oferty z treścią SWZ, która jest wynikiem niezawinionego błędu 

Zamawiającego popełnionego na etapie tworzenia dokumentacji postępowania. 

 



 
 

Zamawiający dla części nr 22 w opisie przedmiotu zamówienia wskazał jako liczbę osób do 

przeszkolenia z danej jednostki POZ – 22 osoby. Natomiast we wzorze formularza ofertowego, 

zgodnie z którym Wykonawcy składali oferty dla tej części postępowania została wskazana jako 

liczba osób do przeszkolenia – 21 osób. Tym samym w dokumentach zmówienia doszło do 

istotnej rozbieżności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymagał 

przeszkolenia 22 osób w ramach części nr 22. Natomiast zgodnie z przygotowanym przez 

Zamawiającego formularzem Wykonawcy dokonali wyceny ofert na 21 osób. Nie ulega 

wątpliwości, że liczba osób podlegających przeszkoleniu jest istotnym elementem opisu 

przedmiotu zamówienia i ma znaczenie przy sporządzeniu przez Wykonawców oferty.  Taka 

rozbieżność w dokumentach postępowania (w opisie przedmiotu zamówienia) jest na tym 

etapie wadą niemożliwą do usunięcia, która uniemożliwia zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy. Zakres zamówienia przewidziany przez Zamawiającego w opisie 

przedmiotu zamówienia a ofercie Wykonawcy jest bowiem różny. Rozbieżności tej nie da się 

także usunąć za pomocą dostępnych w ustawie PZP narzędzi, np. w trybie poprawienia omyłki. 

Niedopuszczalne jest także prowadzenie negocjacji/wyjaśnień w tym zakresie. W związku 

z powyższym koniecznym jawi się unieważnienie postępowania w zakresie części nr 22  

w oparciu o w/w podstawie prawnej.  

 

Jednocześnie Zamawiający wskazuje, że postępowanie w tym zakresie zostanie powtórzone, 

o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni osobnym pismem.  

 

II. Pouczenie o środkach ochrony prawnej znajduje się w pkt. 19 SWZ. 

 

 

 

Z upoważnienia Dyrektora 
Centrum Monitorowania 

Jakości w Ochronie Zdrowia 
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