
PN/15/2018 
Sandomierz, 2018-07-13 
 
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600 Sandomierz 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/15/2018. Nazwa zadania: Dostawa 
środków dezynfekcyjnych i pojemników na odpady medyczne – PAKIET X „Sprzęt do czyszczenia narzędzi” 
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 oraz art. 92 ust. 1 pkt. 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień 
Publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postę-
powania. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 
W prowadzonym postępowaniu na Pakiet X złożona została tylko jedna oferta przez Wykonawcę MEDIA-MED Sp. z 
o.o., ul. Promienistych 7, 31-481 Kraków z ceną brutto: 8.536,32 zł., którą to Zamawiający odrzucił na podstawie art. 
89 ust. 1 pkt. 2) ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ jest niezgodna z treścią Szczegółowego Opisu 
Przedmiotu Zamówienia stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ w ten sposób, że: 
- Zamawiający w Pakiecie X w poz. 2 wymagał dwustronnej szczotki do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucz-
nego o dł. 18cm natomiast Wykonawca zaoferował dwustronną szczotkę do mycia narzędzi z rączką z tworzywa 
sztucznego o dł. 17,5cm; 
- Zamawiający w Pakiecie X w poz. 5 wymagał szczotki do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego o dł. 18cm 
natomiast Wykonawca zaoferował szczotkę do mycia narzędzi z rączką z tworzywa sztucznego o dł. 18,4cm; 
- Zamawiający w Pakiecie X w poz. 9 wymagał szczotki do mycia narzędzi o wymiarach 77mm x 20mm natomiast 
Wykonawca zaoferował szczotkę do mycia narzędzi o wymiarach 70mm x 20mm; 
- Zamawiający w Pakiecie X w poz. 11 wymagał szczotki do mycia narzędzi o wymiarach 77mm x 20mm natomiast 
Wykonawca zaoferował szczotkę do mycia narzędzi o wymiarach 70mm x 20mm; 
- Zamawiający w Pakiecie X w poz. 12 wymagał szczotki do mycia narzędzi o wymiarach 77mm x 20mm natomiast 
Wykonawca zaoferował szczotkę do mycia narzędzi o wymiarach 70mm x 20mm  
W związku z powyższym  Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 
Pakietu X, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Podstawa prawna unieważnienia art. 93 
ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 
 
Uzasadnienie prawne: 
art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
 
Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji Zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) 
wobec czynności: 
1) wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia; 
2) odrzucenia oferty Wykonawcy; 
3) wyboru najkorzystniejszej oferty. 
W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje. 
Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o: 
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub 
2) zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  
na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.  
Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego 
pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania 
niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w 
Dziale VI Prawa Zamówień Publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g. 
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