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Do Wszystkich Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego na Dostawę wyposażenia w ramach projektów:
1) Poprawa jakości i dostępności do świadczeń ochrony zdrowia z zakresu
ambulatoryjnej specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowotnej w Wojewódzkim
Szpitalu Specjalistycznym Nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju.
2) Przebudowa, doposażenie Oddziału Urazowo-Ortopedycznego oraz Zakładu
Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w
Jastrzębiu-Zdroju dla osób przewlekle chorych i starszych oraz diagnostyki,
leczenia i profilaktyki chorób układu ruchu. (BZP.38.382-32.19)
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU 10
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju
zawiadamia, że unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę wyposażenia BZP.38.382-32.19 z zakresie Pakietu 10 – Krzesła do
poczekalni (siedziska) na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień
Publicznych
(Dz.
U.
z
2018
r.,
poz.
1986).
UZASADNIENIE PRAWNE UNIEWAŻNIA
Postępowanie unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo
Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), który stanowi, że: „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą
uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.”.
UZASADNIENIE FAKTYCZNE UNIEWAŻNIA
W w/w postępowaniu przetargowym na wyżej wymieniony pakiet złożono dwie oferty, Wykonawca
Tronus Polska, który złożył pierwszą najkorzystniejszą ofertę oraz Wykonawca Vigo Agnieszka
Wójcik, który złożył drugą najkorzystniejszą ofertę uchylili się od zawarcia umowy na podstawie art.
94 ust. 3 ustawy Pzp. Tym samym, kiedy Wykonawca(cy) uchylają się od podpisania umowy,
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z uwagi, iż
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie postępowania jest uzasadnione
i konieczne.
W związku z powyższym Zamawiający postanawia jak na wstępie.
Z poważaniem
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