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Znak Sprawy: ZP/04/2018          Lipsko, dnia  21.05.2018 r. 

 
 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tekst 
jednolity (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.), zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW LABORATORYJNYCH 
Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 - DIFF, zamieszczonym w Biuletynie Zamówień 
Publicznych pod numerem 547056-N-2018 z dnia 2018-04-18 r.  
 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zamawiający w dniu 2018-04-18 r. wszczął postępowanie NA DOSTAWY ODCZYNNIKÓW 
LABORATORYJNYCH Z DZIERŻAWĄ ANALIZATORÓW HEMATOLOGICZNYCH 5 – DIFF. Niestety na 
etapie przygotowania dokumentacji postępowania doszło do  błędnego określenia opisu przedmiotu 
zamówienia polegającego na nieuprawnionemu zawężaniu liczby potencjalnych Wykonawców mających 
możliwość złożenia oferty doszło do uchybienia art. 7 ust. 1 w zw. z art. 29 ust 2 ustawy prawo zamówień 
publicznych  w zakresie niezachowania uczciwej konkurencji oraz braku równego traktowania Wykonawców. 
W formularzu minimalnych i punktowanych parametrów analizatorów hematologicznych 5 diff stanowiącym 
załącznik nr 3 do SIWZ Zamawiający określił dyskryminujące minimalne zakresy parametrów granicznych. W 
szczególności: 
 

1. W punkcie nr 5: Liniowość pomiaru WBC bez konieczności dodatkowego rozcieńczania 0-350 
tyś/mikroL oraz liniowość PLT od 0 do 4 mln/mikroL. 

2. W puncie nr 7: Zastosowane dwie równoległe i niezależne metody pomiaru leukocytów - jako 
komplementarne metody. stosowane w analizatorze – których wyniki są porównywane - w celu 
uniknięcia rezultatów nieprawidłowych dla próbek patologicznych: 
·         optyczna 
-         fluorescencyjna cytometria przepływowa 

      3.   W puncie nr 18: Możliwość oznaczenia płynów z jam ciała w osobnym trybie pomiarowym bez potrzeby   
użycia dodatkowych odczynników. 

 
Zastosowanie takich parametrów spowodowało ograniczenie możliwości uzyskania potencjalnych ofert do 
jednego Wykonawcy. 
Błędów tych nie udało się również zlikwidować w trakcie udzielania wyjaśnień do zadawanych pytań w dniu 
24.04.2018 r. Zamawiający również nie zachował zasad wynikających z art. 32 ust. 1 dotyczących określenia 
szacunkowej wartości zamówienia. Błędy te okazały się na tyle poważne że w opinii zamawiającego  
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
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Uzasadnienie prawne:  
Art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy Prawo zamówień publicznych, tekst jednolity  
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) 
 
Otrzymują: 
Wykonawca biorący udział w przedmiotowym postępowaniu i strona internetowa zamawiającego 
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               /sporządził/                                                                                                      /zatwierdził/ 


