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Bochnia, dn. 21.06.2021 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-15/2021 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie 

art. 275 pkt 1 Ustawy Pzp., którego przedmiotem jest Dostawa środków dezynfekcyjnych dla Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 
Na podstawie z art. 256 w związku z art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający zawiadamia równocześnie o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest Dostawa środków dezynfekcyjnych 
dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej 

 

 
Uzasadnienie prawne:  

art. 256 ustawy PZP: „Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed 
upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu 
składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.” 
w związku z art. 90 ust. 3 ustawy PZP tj. „W przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu istotnie zmieniają 
charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie zmieniają zakres zamówienia, 

zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 256.” 
 

Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający w trakcie trwania w/w postępowania, w odpowiedzi na wnioski o wyjaśnienie treści SWZ uznał, 

że korzystne jest w ramach pakietu nr 1 i 2 wydzielenie kilku pozycji z pierwotnie opracowanego formularza 

asortymentowego – szczegółowa oferta cenowa w celu zwiększenia konkurencyjności, a w efekcie złożenie większej 
liczby ofert i uzyskania korzystniejszej oferty cenowej. Jednakże okazało się, że w obecnym stanie prawnym 

wydzielenie pozycji i zwiększenie liczby pakietów jest nie możliwe w związku z art. 90 ust. 3 PZP. 

 

W uzasadnieniu rządowego projektu ustawy Prawo zamówień publicznych (druk 3624), jednoznacznie wskazano, że: 

W projekcie ustawy w art. 90 ust. 3 wprowadzono regulację wskazującą na ograniczenia co do zakresu 

dopuszczalnych zmian treści ogłoszenia o zamówieniu, zgodnie z którą „w przypadku gdy zmiany treści ogłoszenia o 
zamówieniu istotnie zmieniają charakter zamówienia w porównaniu z pierwotnie określonym, w szczególności znacznie 

zmieniają zakres zamówienia, zamawiający unieważnia postępowania na podstawie art. 256”. 
Powyższa regulacja jest odzwierciedleniem motywu 81 dyrektywy klasycznej, zgodnie z którym zmiany w 

ogłoszeniu o zamówieniu „(…) nie powinny być na tyle istotne, by umożliwić dopuszczenie innych kandydatów niż 

kandydaci pierwotnie zakwalifikowani lub by zainteresować postępowaniem o udzielenie zamówienia dodatkowych 
uczestników. Taki przypadek wystąpiłby w sytuacji, gdy wprowadzane modyfikacje istotnie zmieniają charakter 

zamówienia lub umowy ramowej w porównaniu z charakterem pierwotnie określonym w dokumentach zamówienia 
(…)”.  

W związku z powyższym za niedopuszczalną zmianę należy uznać w szczególności zwiększenie 
zakresu zamówienia, np. dodanie części zamówienia (tzw. pakietu), zmianę rodzaju zamówienia (np. z 

dostawy na usługi), zmiana charakteru zamówienia (np. z leasingu na sprzedaż).  

W takich przypadkach nie będzie możliwe dokonanie zmian i przedłużenie terminu składania wniosków o 
dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a w przypadku trybu przetargu niegraniczonego przed upływem terminu 

składania ofert. Zamawiający będzie mógł jednak unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, a następnie 
wszcząć nowe. Zgodnie z nową podstawą do unieważnienia postępowania zawartą w art. 256 projektu ustawy, 

zamawiający będzie mógł unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem terminu do składania 

wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu (dotyczy trybów kilkuetapowych) albo odpowiednio przed 
upływem terminu składania ofert, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest 

nieuzasadnione.” 

 
Po dokładnej analizie Zamawiający uznał, że wprowadzona zmiana jest nie możliwa, ponieważ zmiana liczby części 
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jest zmianą istotną w rozumieniu PZP, w takim przypadku postępowanie należy unieważnić i utworzyć nowe 
z właściwą ilością części.  

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający unieważnia w/w postępowanie o udzielenie zamówienia przed upływem 
terminu składania ofert, uznając, że wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest 

nieuzasadnione. 
Nowe postępowanie z właściwa ilością części zostanie niezwłocznie wszczęte w terminie zgodnym z PZP. 

 
Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej 

w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP. 

 
 

DYREKTOR  
Jarosław Kycia 

 

 
 


