
 

 
Szczecin, dnia 5 stycznia 2021 r.  

 
 

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „DOSTAWA FILTRÓW LABORATORYJNYCH DO 
USUWANIA LEUKOCYTÓW” 
Znak sprawy: 7/ZP/2020 
 
 

ZAWIADOMIENIE  O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
W ZAKRESIE CZĘŚCI 1 „ZESTAWY FILTRACYJNE  

DO USUWANIA LEUKOCYTÓW Z 1 JEDNOSTKI KKCZ (KONCENTRATU KRWINEK 
CZERWONYCH) W ILOŚCI 3000 SZTUK” 

 
 
 

Podstawa prawna: 
Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 t.j. ze zm., zwaną dalej „ustawą Pzp”) w związku 
z art. 93 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp unieważnia postępowanie w zakresie części 1 „Zestawy filtracyjne do 
usuwania leukocytów z 1 jednostki KKCz (Koncentratu Krwinek Czerwonych) w ilości 3000 sztuk”, 
jako że postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz informuje wszystkich 
Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o unieważnieniu postępowania w zakresie 
tej części. 
 
Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 w zw. z art. 86 
ust. 1 ustawy Pzp, ponieważ przed wyznaczonym terminem na złożenie ofert Zamawiający przez 
pomyłkę otworzył w siedzibie Zamawiającego – w sekretariacie ofertę jednego z Wykonawców 
oferującego realizację zamówienia w zakresie części 1, co faktycznie doprowadziło do możliwości 
zapoznania się z jej treścią. 
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne: 
Zgodnie z treścią art. 86 ust. 1 ustawy Pzp: 
„Z zawartością ofert nie można zapoznać się przed upływem terminu, odpowiednio do ich złożenia lub 
otwarcia.” 
 
Natomiast zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp:  
„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:[…] 
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego” 
 
W orzecznictwie KIO wskazuje się, że zamawiający obowiązany jest do unieważnienia postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego (art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy), jeżeli postępowanie obarczone jest 
niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. Ww. przesłanka unieważnienia postępowania składa się z 
koniunkcji trzech okoliczności, których łączne wystąpienie skutkuje obowiązkiem zastosowania 
tego przepisu. Po pierwsze - musi wystąpić naruszenie przepisów ustawy regulujących udzielenie 
zamówienia (wada postępowania). Po drugie - wada ta ma skutkować niemożliwością zawarcia 
niepodlegającej unieważnieniu umowy o udzielenie zamówienia publicznego. Po trzecie - wada ta 
musi być niemożliwa do usunięcia. Wada postępowania musi mieć charakter trwały, musi 



 

rzeczywiście wystąpić i musi powodować niemożliwość zawarcia ważnej umowy. (np. wyrok KIO z 
dnia 22 lutego 2017 r. sygn. akt 262/17). 
 
Wobec powyższego w przedmiotowym postępowaniu bezsprzecznie nastąpiła koniunkcja trzech 
okoliczności: 
po pierwsze – nastąpiło naruszenie przepisu art. 86 ust. 1 ustawy Pzp (wada postępowania); 
po drugie - wada ta skutkuje niemożliwością zawarcia niepodlegającej unieważnieniu umowy o 
udzielenie zamówienia publicznego; 
po trzecie - wada ta jest niemożliwa do usunięcia i ma charakter trwały. 
 
Wskazać należy, że „otwarcie ofert stanowi rodzaj kamienia milowego w postępowaniu, co do którego 
zachowane winny być warunki jawności i przejrzystości, tak aby wyniki podejmowanych w toku 
oceny ofert czynności nie budziły wątpliwości co do ich prawidłowości”.1  
 
Mając powyższe na względzie Zamawiający został zobligowany do unieważnia postępowania o 
udzielenie zamówienia w zakresie części 1, jako że postępowanie w zakresie tej części obarczone jest 
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w 
sprawie zamówienia publicznego. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w najbliższym czasie zostanie ogłoszone kolejne 
postępowanie w zakresie dostawy zestawów filtracyjnych do usuwania leukocytów z 1 jednostki 
KKCz (koncentratu krwinek czerwonych). 
 
 
 

………………………………… 
          Kierownik Zamawiającego 
 
 
 

 
1 wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 grudnia 2016 r. (sygn. akt KIO 2303/16) 
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