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ZAWIADOMIENIE O UNIEWA śNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

 Na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (pzp) informuję, o uniewaŜnieniu postępowaniu o udzieleniu 
zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zakup, 
dostawa i montaŜ dźwigu szpitalnego z  przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych - 
budynek nr 3 Szpitala Specjalistycznego Nr 1 w Bytomiu przy ul. śeromskiego 7 ” – 
 nr sprawy ZP/PN/11/2013. 
 

Uzasadnienie: 

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający 
Szpital Specjalistyczny Nr 1 z siedzibą w Bytomiu przy ul. śeromskiego 7 uniewaŜnia w/w 
postępowanie, poniewaŜ „postępowanie obarczone jest niemoŜliwą do usunięcia wadą 
uniemoŜliwiającą zawarcie niepodlegajacej uniewaŜnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego” 

 
W wyniku wprowadzonej modyfikacji do zapisów specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia Zamawiający wbrew dyspozycji art. 38 ust. 4a pkt 1 Pzp nie dostosował 
„ogłoszenia o zamówieniu” do wprowadzonej modyfikacji. 
Zamawiający w dniu 04.03.2013r. w wyniku udzielonych wyjaśnień, dokonał modyfikacji 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez wprowadzenie wymogu ujęcia w 
ofercie Wykonawcy nazw oraz producentów zastosowanych elementów i urządzeń związanych 
z przedmiotem zamówienia. 
Ponad to udzielając wyjaśnień do siwz Zamawiający nie zachował wymogu udzielenia 
wyjaśnień treści siwz zgodnie z art. 38 ust 1 pkt 3, który to artykuł nakazuje Zamawiającemu 
udzielenie wyjaśnień Wykonawcy na 2 dni przed terminem otwarcia ofert (podstawą 
uregulowań obliczania terminów w zamówienia publicznych są art. 110-115 kodeksu 
cywilnego) 
 
Zamawiający nie dostosował równieŜ zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
do obowiązującego na dzień ogłoszenia niniejszego postępowania Rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŜe Ŝądać 
zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane w 
nawiązaniu do nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
W związku z w/w uchybieniami Zamawiający uniewaŜnia niniejsze postępowanie, poniewaŜ 
wskazane naruszenia nie mogą być aktualnie naprawione przez Zamawiającego w związku z 
etapem tego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (po upływie terminu 
składania ofert).  
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Zgonie z art. 93 ust 5 „w przypadku uniewaŜnienia postępowania o udzielenie 
zamówienia zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, 
zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu 
zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia”. 

 
 
 
 

Z powaŜaniem 

 

 
 

dr n. med. Andrzej Tomczyk 
p.o. Dyrektor 
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Do wiadomości: 
- Wykonawcy, 
- strona internetowa Zamawiającego, 
- a/a 
 
Przygotowanie: 
Beata Jonak 


