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ZP- 2332/18 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi 

przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej i sprzętu medycznego 

(znak sprawy: Z/18/PN/18). 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy p.z.p. informuję, że stosownie do art. 93  

ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p. zostaje unieważnione postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego na ,,świadczenie usługi przeglądów technicznych i serwisowania aparatury 

medycznej i sprzętu medycznego” (znak sprawy: Z/18/PN/18) z uwagi na fakt, że 

postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie 

niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy p.z.p. w zw. z art. 146 ust. 6 ustawy p.z.p. 

Wyjaśniam, że Zamawiający działając na podstawie art. 36a ust. 2 pkt 1 ustawy p.z.p. 

zastrzegł w Rozdziale III SIWZ, aby kluczowa część zamówienia obejmująca czynności  

w zakresie przeglądów technicznych i serwisowania aparatury medycznej wykonywana 

była osobiście przez Wykonawcę.  

Natomiast w Załączniku nr 1 do SIWZ stanowiącym Opis przedmiotu zamówienia 

Zamawiający określił, zakres czynności jakie wchodzą w pojęciowe znaczenie ,,przeglądu”, zaś 

zgodnie z definicją słownikową za serwisowanie należy uznać zarówno konserwację jak  

i naprawę. 

W związku z powyższym, należy dojść do wniosku, iż zakres kluczowych części 

zamówienia został określony przez Zamawiającego w sposób nieostry, dający możliwość 

odmiennej interpretacji przez każdego z Wykonawców. Ponadto brak precyzyjnego 

wskazania czynności zastrzeżonych dla osobistego wykonania przez Wykonawcę może 

powodować wrażenie, iż możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy jest 

jedynie pozorna.  

Podkreślenia wymaga fakt, iż na obecnym etapie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego tj. w trakcie badania i oceny ofert – po otwarciu ofert nie ma podstawy prawnej do 

dokonania konwalidacji treści SIWZ i ogłoszenia o zamówienia poprzez doprecyzowanie 

czynności jakie Zamawiający zastrzega do wykonania osobistego przez Wykonawcę. 

Wszyscy Wykonawcy  

 



 
 

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 4 ustawy p.z.p.: ,,W uzasadnionych przypadkach 

zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia”.  

Wyjaśniam, że zakończenie przedmiotowego postępowania zawarciem umowy mogło by 

spowodować jej unieważnienie na podstawie art. 146 ust. 6 ustawy p.z.p. z uwagi na 

domniemanie naruszenia art. 36a ust. 1 i 2 ustawy p.z.p.  Powyższe wynika z faktu, że na etapie 

badania i oceny ujawniły się liczne interpretacje Wykonawców odnośnie podnoszonych 

zapisów SIWZ, w tym domniemanie, iż podwykonawstwo zostało dopuszczone jedynie 

pozornie, a całość zamówienia została zastrzeżona jako kluczowa część wymagana do 

wykonania osobiście przez Wykonawcę.  

W uchwale z 11.08.2015 r., KIO/KD 43/15, LEX nr 1796853, Krajowa Izba Odwoławcza 

stwierdziła, że: „Określenia »kluczowe części zamówienia« nie można odnosić do całego 

zakresu zamówienia wyłącznie dlatego, że każdy z elementów ma wpływ na końcowy efekt 

wykonania całości. Jak słusznie zauważył Prezes UZP, powyższa interpretacja prowadziłaby do 

całkowitego wyłączenia możliwości powierzenia realizacji zamówienia podwykonawcom, co 

jest sprzeczne z generalną zasadą, określoną w art. 36a ust. 1 P.z.p., zgodnie z którą wykonawca 

może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy, co oznacza, że co do zasady 

każda z części zamówienia może być powierzona do wykonania przez podwykonawcę”. 

Mając na uwadze stan faktyczny i prawny jak powyżej obowiązkiem 

Zamawiającego jest unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy 

p.z.p. 

Powyższe potwierdza Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 7 lipca 2017 r., sygn. 

akt. KIO 1291/17, stanowiąc, że „Unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp jest obligatoryjne, jeżeli postępowanie 

obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą, uniemożlwiającą zawarcie niepodlegającej 

unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przywołany przepis w swojej 

dyspozycji, wskazując na nieusuwalną wadę postępowania, odwołuje się do podstaw 

unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publiczne. Wskazuje bowiem, że dane 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego podlega unieważnieniu, jeżeli - w sytuacji 

ewentualnego zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w takim postępowaniu - 

doszłoby do zawarcia umowy, która podlegałaby unieważnieniu. Umowa w sprawie 

zamówienia publicznego podlega unieważnieniu w sytuacji wypełnienia się choćby jednej  

z katalogu bezwzględnych przesłanek nieważności umowy, określonych w art. 146 ust. 1 

ustawy Pzp. Orzecznictwo wypracowało spójną linię orzeczniczą, w oparciu o którą umowa 

w sprawie zamówienia publicznego podlega także unieważnieniu w sytuacji wypełnienia 

się szczególnej przesłanki wynikającej z art. 146 ust. 6 ustawy Pzp. W przepisie tym 

określone zostało uprawnienie procesowe dla Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do 

wystąpienia do sądu powszechnego o unieważnienie umowy. Ustawodawca w tym przepisie 
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jednak zawarł również przesłankę materialną takiego wystąpienia o unieważnieniu umowy, tj. 

takiego naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć 

wpływ na wynik postępowania. Ustawodawca zatem przewidział, że umowa w sprawie 

zamówienia publicznego podlega także unieważnieniu, jeżeli w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego doszło do określonego naruszenia przez zamawiającego przepisów 

ustawy Pzp, które miało lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.” 

 

 


