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WYKONAWCY UBIEGAJĄCY SIĘ 
 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

 
 

INFORMACJA  
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

W ZAKRESIE CZĘŚCI NR 5 
 
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia przekraczającej progi 
unijne, o jakich stanowi art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy prawo zamówień publicznych.  
 

DOSTAWA APARATURY MEDYCZNEJ  
DLA SZPITALA COPERNICUS PL SP. Z O.O. 

 
Na podstawie art. 255 pkt 6 w zw. z art. 256 oraz 259 ustawy prawo zamówień publicznych 

(dalej: ustawa pzp), Zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania w zakresie części (pakietu)  
nr 5, którego przedmiotem była dostawa RTG kostno-płucnych oraz prace budowlane. 

 
Podstawa prawna: 
 

Zgodnie z art. 255 pkt 6 ustawy prawo zamówień publicznych „Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia 
wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego”. Jednocześnie na podstawie art. 256 ustawy pzp Zamawiający może unieważnić 
postępowanie o udzielenie zamówienia odpowiednio przed upływem terminu do składania ofert, 
jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. 
 
Podstawa faktyczna: 

 
Z dokumentacji postępowania (w szczególności opisu przedmiotu zamówienia) wynika, że 

przedmiotem postępowania jest dostawa dwóch aparatów RTG kostno-płucnych wraz z demontażem 
i utylizacją oraz pracami budowlanymi do jednostek Zamawiającego zlokalizowanych w: 
1) Szpitalu św. Wojciecha na Zaspie, przy Al. Jana Pawła II 50 w Gdańsku – Pakiet 5, Zadanie nr 1  
oraz  
2) Budynku Diagnostyki Obrazowej, przy ul. Nowe Ogrody 1-6 w Gdańsku – Pakiet 5, Zadanie nr 2. 

Są to dwa odrębne zadania, dla których też przewidziano odrębne projekty umów, jednak 
umieszczenie ich w ramach jednej części (pakietu) uniemożliwia Wykonawcom złożenie odrębnej 
oferty na poszczególne zadania. Takie sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia ogranicza krąg 
potencjalnych Wykonawców i może negatywnie wpływać na zachowanie zasad, o których mowa w 
art. 17 ustawy pzp. Wobec braku  obiektywnych powodów, uniemożliwiających dokonanie podziału 
zamówienia opisanego w pakiecie nr 5 na części, unieważnienie postępowania jest celowe i 
uzasadnione. 
 Jednocześnie zaznaczyć należy, że usunięcie z zakresu pakietu nr 5 jednego z zadań 
prowadziłoby do znacznej zmiany zakresu zamówienia w tej części, co stanowi przesłankę 
unieważnienia postępowania, zgodnie  z treścią art. 137 ust. 7 ustawy pzp.  
  

Z poważaniem 
 

 
Sporządził Sekretarz komisji: Marta Muszyńska-Orciuch 


