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Dotyczy:  Dostawa endoprotez oraz innych implantów. 

Znak postępowania A.I.271.1.1.2022. 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU 

CZĘŚCI 2 ZAMÓWIENIA 

 

Zamawiający - Małopolski Szpital Ortopedyczno-Rehabilitacyjny im. prof. Bogusława Frańczuka - 

na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129 z późn. zm.) zwana dalej „ustawą Pzp”, informuje o unieważnieniu postępowania w części 2 

zamówienia.  
 

Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt 5) i 6) ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła 

istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć oraz postępowanie obarczone jest 

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 

 

Zamawiający zobowiązany jest unieważnić postępowanie w części 2 zamówienia (pakiet nr 2) – 

w związku z błędem w Opisie przedmiotu zamówienia dla tej części zamówienia. 

Zamawiający na etapie badania ofert zauważył błąd, który dotyczy opisu mocowania trzpienia 

endoprotezy. W opisie przedmiotu zamówienia użyto sformułowania: 

„Trzpień - krótki, bezcementowy, przynasadowy, tytanowy, w co najmniej 9 rozmiarach, konus szyjki 

12/14", a powinno być 

"Trzpień - krótki, bezcementowy, szyjkowo-przynasadowy, tytanowy, w co najmniej 9 rozmiarach, 

konus szyjki 12/14". 

 

Zamawiający nadmienia, że część 7 zamówienia (pakiet 7) dotyczy dostawy endoprotez 

przynasadowych o mocowaniu przynasadowym. Błąd w części 2 zamówienia de facto spowodował 

powtórzenie tego samego produktu. 

 

W związku z powyższym oferty w części 2 zamówienia zostały złożone na produkt, który nie 

powinien być ujęty w tej części (Wykonawcy zaoferowali trzpień  endoprotezy ma mocowanie 

przynasadowe a nie szyjkowo- przynasadowe, a w niektórych przypadkach nie spełniające kryterium 

mocowania szyjkowo- przynasadowego, a tylko mocowania przynasadowego). 
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