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Dotyczy: unieważnienia  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Dostawę środków ochrony indywidualnej na potrzeby „Pro-Medica" w Ełku
Sp.  z  o.  o.'' w ramach realizacji  projektu pn.  „Zakup ambulansu medycznego typu C  i  środków ochrony
indywidualnej  na  potrzeby  „Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.  z  o.  o.”  w  ramach  realizacji  działań  związanych
z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19  oraz  innych  chorób  zakaźnych  ze  środków
finansowych  w  ramach  Programu Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko  na  lata  2014-2020  (POIiŚ)''
w  ramach  działania  9.1  Infrastruktura  ratownictwa  medycznego  oś  priorytetowa  IX  Wzmocnienie
strategicznej  infrastruktury  ochrony  zdrowia  Programu  Operacyjnego  Infrastruktura  i  Środowisko
2014 – 2020. Znak Sprawy: 3373/2021.

Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r.   Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia ponieważ  postępowanie
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy
w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający zgodnie z art. 260 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r.   Prawo zamówień publicznych
(Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  1129  ze  zm.)  zawiadamia  równocześnie  wykonawców,  którzy  złożyli  oferty  podając
uzasadnienie faktyczne i prawne tj.:

,,W Specyfkacji  Warunków Zamówienia  niniejszego postępowania w Rozdziale  XII. ,,Sposób komunikacji  oraz
wyjaśnienia treści SWZ'' Zamawiający umieścił w ust. 4 poniższy zapis: 
,,Ofertę, a także oświadczenie o jakim mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ należy sporządzić w języku polskim
i złożyć, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej  lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym -  wyłącznie za pomocą Platformy.''

oraz w ust. 9 pkt. 6 umiejscowił poniższe informacje:
,,W przypadku wnoszenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji: Składając Ofertę w formie elektronicznej
lub   w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym oryginał dokumentu
wadium (poręczenia  lub  gwarancji)  opatrzonego  podpisem  elektronicznym  osób  upoważnionych  do  jego
wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce „OFERTY” – poprzez wybranie polecenia
„dodaj dokument" ''.



Z uwagi na powyższe, treść Specyfikacji  Warunków Zamówienia jest sprzeczna  z art.  63 ust.  1  ustawy
z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), gdyż w postępowaniu
o udzielenie zamówienia o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, ofertę oraz oświadczenie, o którym
mowa w art.  125 ust.  1,  składa się,  pod rygorem nieważności,  w formie elektronicznej,  co oznacza ustawowy
obowiązek  obligatoryjnego  opatrzenia  jej  jedynie  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym,  a  nie  jak
poinformował w swojej SWZ Zamawiający również podpisem osobistym lub zaufanym. Reasumując, postępowanie
obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą i Zamawiający zgodnie z art. 255 pkt. 6 ustawy z dnia 11 września
2019 r.   Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia.

Zamawiający zgodnie z art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.   Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) udostępnia niezwłocznie informacje, o których mowa w ust. 1 (powyższego
artykułu), na stronie internetowej prowadzonego postępowania. (platformie zakupowej Zamawiającego).
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4. Prosave.pl, ul. Polna 127, 87-100 Toruń
5. Zorin Adrian Beton, ul. Plac Solny 14/3, 50-062 Wrocław


