
Świętochłowice, dn. 06.04.2017 r.

WYKONAWCY

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na kompleksową usługę w zakresie utrzymania czystości z 
uwzględnieniem  dezynfekcji  powierzchni  w  obiektach  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w 
Świętochłowicach sp. z o.o., transportu wewnątrzszpitalnego, usług pomocniczych w oddziałach 
Szpitala oraz obsługi pomieszczeń dystrybucji posiłków, znak sprawy 9/ZA/17

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie.

Uzasadnienie unieważnienia:

Na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 
2015  r.  poz.  2164  t.j.  wraz  z  późn.  zm.  -  zwanej  dalej  Ustawą)  Zamawiający  zawiadamia,  iż 
przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało unieważnione, zgodnie z art. 
93 ust. 1 pkt 7, ponieważ postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie faktyczne: 

Powodem  unieważnienia  przedmiotowego  postępowania  jest  fakt,  iż  postępowanie  zawiera  wady 
polegające  na  niepoprawnym  określeniu  przedmiotu  zamówienia,   przyjęciu  nieprawidłowych 
kryteriów  do  oszacowania  ceny  zamówienia  oraz  stwierdzonymi  przez  Zamawiającego 
nieprawidłowościami  formalno-prawnymi  w  SIWZ  oraz  projekcie  umowy  sprzecznymi  z 
obowiązującymi przepisami prawa. Nadto zamawiający nie jest już zainteresowany zawarciem umowy 
na 4 lata, a na okres krótszy co wynika z konieczności dokonania modernizacji szpitala i powoduje iż  
przyjęta do oszacowania kwota nie jest adekwatna do planowanej korekty czasu trwania umowy oraz 
planuje zmienić przedmiot zamówienia uwzględniając planowane zmiany organizacyjne co de facto 
wymaga skonstruowania SIWZ wraz z umową na nowo z uwagi na błąd Zamawiającego. 

W szczególności:

1. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia nie wziął pod uwagę określenia procentowego udziału 
usług składowych w całości usługi będącej przedmiotem postępowania tj. usług sprzątania i usług 
pomocniczych  w  oddziałach  Szpitala.  Dla  usług  tych  ustawodawca  przewidział  różne  stawki 
podatku od towarów i  usług  (23% VAT i  zwolnione  z  VAT),  w związku  z  czym nieokreślenie 
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procentowego udziału wzmiankowanych składowych przedmiotu zamówienia skutkuje możliwością 
uzyskania nieporównywalnych ofert, gdyż Wykonawcy mogą założyć dowolny udział procentowy 
każdej z nich w całości ceny. Takie założenia mogą prowadzić do nierzetelnego obliczenia ceny 
oferty poprzez ustalanie wartości ze znacznym udziałem procentowym usług zwolnionych z podatku 
od  towarów i  usług.  Dodatkowo Zamawiający  dokonując  obliczenia  wartości  zamówienia  przy 
kwotach  założonych  od  1m2 sprzątanej  powierzchni  ustalił  wartość  zamówienia  na  podstawie 
błędnych przesłanek i rozważa zastosowanie innego kryterium wyliczenia.

2. Zamawiający wskazuje dalej, że mając także na uwadze art. 67 ust. 1 pkt 6) Ustawy nie jest dalej  
zainteresowany  udzieleniem  zamówienia  na  okres  48  miesięcy.  Art.  67  ust.  1  pkt  6)  Ustawy 
przewiduje możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat 
od  dnia  udzielenia  zamówienia  podstawowego,  dotychczasowemu  wykonawcy  usług  lub  robót 
budowlanych zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych robót lub usług budowlanych, 
jeżeli  takie  zamówienie  było  przewidziane  w  ogłoszeniu  o  zamówieniu  dla  zamówienia 
podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została 
uwzględniona przy obliczaniu jego wartości.  Zamawiający jako podmiot prowadzący działalność 
leczniczą  liczy  się  z  możliwością  modernizacji  istniejącej  infrastruktury  w  celu  powiększenia 
spektrum udzielanych usług zdrowotnych, w związku z czym powiększyć może się także metraż, 
który  objąć  powinny  usługi  sprzątania  jak  i  zwiększyć  może  się  ilość  usług  pomocniczych  w 
oddziałach Szpitala. Udzielenie zamówienia w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6) nie byłoby możliwe w 
czwartym roku trwania umowy dotyczącej przedmiotowego postępowania. Dodatkowo biorąc pod 
uwagę konieczne w najbliższych latach nakłady na rozwój usług medycznych Zamawiający nie chce 
wiązać się zobowiązaniem na tak długi okres czasu.

3. Jednocześnie Zamawiający zauważył inne istotne uchybienia w opisie przedmiotu zamówienia i w 
projekcie umowy m. in:

• brak zapisów o odwróconym VAT, 
• brak zapisów regulujących sposób rozliczania się Zamawiającego bezpośrednio z ewentualnymi 

podwykonawcami na podstawie art 143c Ustawy, 
• przyjęcie w umowie waloryzacji wynagrodzenia z umowy o prace w sytuacji braku określenia w 

opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
podstawie  umowy o  pracę  osób  wykonujących  wskazane  przez  zamawiającego  czynności  w 
zakresie realizacji zamówienia, jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w 
sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy,  z art. 29 ust 3a 
w związku z art. 36 ust 2 pkt 8a Ustawy,

• zastosowane zostało nieprawidłowe oświadczenie o grupie kapitałowej,
• konieczność przyjęcia zupełnie nowej  wartości zamówienia w świetle planowanego skrócenia 

okresu trwania umowy planowanej zmiany zakresu usługi 

Uzasadnienie prawne:

art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.

                                                 


