BZP.38.382-27.9.17

Dotyczy:

Jastrzębie - Zdrój, 28.07.2017 r.

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Dostosowanie pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala
Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu - Zdroju dla osób niepełnosprawnych – etap II –
powtórka (BZP.38.382-27.17)”
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju, że
przedmiotowe postępowanie w zakresie następujących zadań:
 Zadanie 1 – Dostosowanie sanitariatów w oddziałach medycznych w bloku łóżkowym
do osób niepełnosprawnych;
 Zadanie 2 – Dostosowanie sanitariatów w poradniach w części niskiej szpitala do osób
niepełnosprawnych;
 Zadanie 3 – Dostosowanie gabinetów ginekologicznego, urologicznego z wykonaniem
pomieszczeń sanitarno-higienicznych;
zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.)
UZASADNIENIE PRAWNE UNIEWAŻNIA
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. ustawy ustawy z dnia 29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163 ze zm.), który stanowi,
ze: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: nie złożono żadnej oferty
niepodlegajacej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.
UZASADNIENIEFAKTYCZNE UNIEWAŻNIA
Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia przedmiotowego postępowania jest to, iż na
zadania:
 Zadanie 1 – Dostosowanie sanitariatów w oddziałach medycznych w bloku łóżkowym
do osób niepełnosprawnych;
 Zadanie 2 – Dostosowanie sanitariatów w poradniach w części niskiej szpitala do osób
niepełnosprawnych;
 Zadanie 3 – Dostosowanie gabinetów ginekologicznego, urologicznego z wykonaniem
pomieszczeń sanitarno-higienicznych;
w wyznaczonym w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w treści Ogłoszenia o
zmianie ogłoszenia terminie, tj. do dnia 28.07.2017 r. do godz. 10:00 nie złożono żadnej oferty.

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest uzasadnione
i konieczne. Równocześnie informuje, że w najbliższym czasie odbędzie się następne
postępowanie obejmujące ten sam przedmiot zamówienia.
Z poważaniem
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