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UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
na pod§tawie art. 256 w rw. z art.137 ust. 7 Pzp

Dotyczy postępowania na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. l32
(przetarg nieograniczony) na ,,Zakrup i dostawę implantów do ortopedii".
Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod
numerem 202IlS 176-456319 dnia 10.09,202I r,

Uzasadnienie prawne:

Zgodnie z art. 256 ustawy z II vnrzęśnia 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z ż02I r,
poz. II29 z późn. zm.) - Zamawiający może uniewaznić postępowanię o udzielenie zamówienia
odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofer1, jeżeli wystąpiły okoliczności powodujące,
że dalszę prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione.

Uzasadnienie faktyczne :

Zgodnie z art. I37 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówiefi publicznych (Dz.
IJ. z 202Ir. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający informuje, że musi wprowadzic do treści SWZ
zmiany, którę prowadziłyby do istotnej zmiarry charakteru zamówienia w porównaniu z
zamówieniem pierwotnie określonym, w szczególności zmiany prowadziłyby do znacznej zmiany
zakresu zamówienia.

Zamawiający lznał ze w porównaniu z pierwotnie określonym ogłoszeniem i specyfikacją na|eży
dokonaó istotnych zmian i w związku z powryższym uniewaznia postępowanie na podstawie art. 256.

Pouczenie:

Na czynność unieważnienię postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach
przewidziarrych w dziale IX ustawy Pzp.
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