
Świętochłowice, 24.08.2018 r.

WYKONAWCY

dot.  postępowania  na  zakup  i  dostawę  sprzętu  i  wyposażenia  na  potrzeby  Oddziału
Ginekologiczno-Położniczego, Sali Cięć, Sali Porodowej i Oddziału Neonatologicznego w ramach
realizacji  projektu  dofinansowanego  ze  środków  Unii  Europejskiej  w  ramach  Regionalnego
Programu  Operacyjnego  Województwa  Śląskiego  na  lata  2014-2020  (Europejski  Fundusz
Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i
zdrowotna  dla  działania:  10.1.  Infrastruktura  ochrony  zdrowia  pn.  „Poprawa  jakości  i
dostępności do świadczeń ochrony zdrowia w ZOZ w Świętochłowicach sp. z o.o. poprzez zakup
sprzętu  i  wyposażenia  dla Oddziału  Ginekologiczno-Położniczego,  Sali  Cięć,  Sali  Porodowej i
Oddziału Neonatologicznego, wraz z modernizacją pomieszczeń Sali Cięć i Bloku Porodowego
celem dostosowania do wymagań nowego sprzętu.”, znak sprawy 21/ZA/18

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 oraz art. 93 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2017 poz.  1579 t.j.  z późn. zm.),  zwanej  dalej  ustawą Pzp,
Zamawiający informuje, iż postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie
przetargu  nieograniczonego,  zostało  unieważnione  na  podstawie  art.  93  ust.1  pkt  7  ustawy  Pzp,
ponieważ obarczone jest  niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

W  związku  z  pytaniami  skierowanymi  do  Zamawiającego  przez  Wykonawców  dotyczącymi
przedmiotu  zamówienia  Zamawiający  zgodził  się  na  wydzielenie  do  oddzielnego  pakietu  (części)
aparatu  do  pomiaru  gazometrii  oraz  wydzielenie  do  oddzielnego  pakietu  (części)  inkubatorów  z
oksymetrem i inkubatora do intensywnej opieki nad noworodkiem. 

W dniu  20.08.2018  r.  Zamawiający  wysłał  do  publikacji  ogłoszenie  o  sprostowaniu  pierwotnego
ogłoszenia o zamówieniu. W dniu 22.08.2018 r. Zamawiający otrzymał drogą mailową TED informację
o odmowie  publikacji  ogłoszenia  o  sprostowaniu.  W uzasadnieniu  podano,  iż  nie  można dodawać
dodatkowych części  zamówienia do ogłoszenia o zamówieniu za pomocą sprostowania.  W wyniku
otrzymania  powyższej  informacji  Zamawiający  wystąpił  z  prośba  o  wskazanie  właściwej  metody
postępowania w zaistniałej sytuacji. W otrzymanej mailowo odpowiedzi zawarta została informacja, że
nie  ma  możliwości  usunięcia  ani  dodania  partii  do  ogłoszenia,  które  już  zostało  opublikowane  w
związku  z  czym  istnieje  możliwość  całkowitego  anulowania  swojego  bieżącego  zamówienia
publicznego i następnie opublikowanie nowego, które obejmie wcześniejsze części oraz brakujące.
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Otrzymana z Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej odmowa publikacji sprostowania powoduje, iż
niemożliwe  jest  doprowadzenie  do  zgodności  treści  ogłoszenia  o  zamówieniu  z  treścią  SIWZ po
odpowiedziach  na  pytania  Wykonawców,  a  tym  samym  wada  postępowania  jest  niemożliwa  do
usunięcia. W wyniku niemożliwości dodania pakietów (części) z wydzielonymi przez Zamawiającego
urządzeniami  nastąpiłoby  naruszenie  zasady  uczciwej  konkurencji  i  równego  traktowania
Wykonawców,  wyrażonej  w  art.  7  ustawy  Pzp.  Taka  sytuacja  mogłaby  mieć  wpływ  na  wynik
postępowania a w konsekwencji mogłoby dojść do unieważnienia umowy zgodnie z art. 146 ust. 6
ustawy Pzp.

W świetle powyższego unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust1 pkt 7) ustawy Pzp jest
zasadne.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  postępowanie  dotyczące  tego  samego  przedmiotu
zamówienia  z  wydzieleniem  wskazanych  wyżej  urządzeń  do  oddzielnych  pakietów  zostanie
niezwłocznie powtórzone.


