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SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo 

i Psychicznie Chorych w Rybniku  

jest jednostką ochrony zdrowia  

Samorządu Województwa Śląskiego 

 

Rybnik, dnia 17 grudnia 2018 r. 

DZz.380.3.26.2018.DGt.520.P 

 Znak sprawy 
 

Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy:  zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy 

sprzętu ogrodniczego, kurtek, narzędzi i sprzętu do sprzątania na potrzeby wykonania zadania 

pn. „Kompleksowa poprawa warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu SP 

ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku  

z uwzględnieniem działań szkoleniowych” - powtórka (DZp.380.3.26.2018.DGt.520.P) 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 

Niniejszym informuję, iż w prowadzonym przez SP ZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo  

i Psychicznie Chorych w Rybniku postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawy sprzętu ogrodniczego, kurtek, narzędzi i sprzętu do sprzątania na potrzeby 

wykonania zadania pn. „Kompleksowa poprawa warunków oraz bezpieczeństwa i higieny pracy personelu SP ZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku z uwzględnieniem działań szkoleniowych” 

- powtórka (DZp.380.3.26.2018.DGt.520.P) Zamawiający, działając na podstawie z art. 93 ust. 1 pkt 7) ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej Ustawą 

PZP,  unieważnia w/w postępowanie: 

 w zakresie Pakietu 1 

 

UZASADNIENIE:  

Prawne uzasadnienie unieważnienia: 

Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7) Ustawy PZP, unieważnia 

w/w postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Pakietu 1, ponieważ postępowanie obarczone jest 

niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego. 
 

Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: 

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dokonał otwarcia wszystkich ofert w zakresie Pakietu 1 

złożonych w terminie. Do upływu terminu składania ofert w zakresie Pakietu 1 złożone zostały 2 oferty. Podczas 

czynności otwarcia ofert dokonano otwarcia tylko jednej oferty, co zostało przedstawione w informacji z otwarcia 

ofert. W związku z powyższym postępowanie w zakresie Pakietu 1 obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą  

i podlega unieważnieniu.  

Mając na względzie powyższą okoliczność, unieważnienie postępowania w w/w zakresie jest zasadne i konieczne. 

 

 

        Dyrektor Szpitala 

                         Andrzej Krawczyk 

       (podpis i pieczęć Dyrektora/osoby upoważnionej) 


