
 

 

Jelenia Góra, dnia 06.08.2021 r.  

 

L.dz.NZ/…543../2021 

  DO WYKONAWCÓW 
 

          Dot:ZP/PN/25/07/2021 Przetarg nieograniczony na zakup neuronawigacji, mikroskopu 

operacyjnego, oraz innego sprzętu oraz wyrobów medycznych dla potrzeb WCSKJ” 

Opublikowane w DUUE: 2021/S 141-372696 W DNIU 23.07.2021 R. 

 

                                                                                                                               

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze, jako Zamawiający 

informuje, że unieważnieniu podlega pakiet nr 1, 2, 4. 

 

Pakiet nr 1- Dostawa nawigacji neurochirurgicznej wraz z instalacją, uruchomieniem  

i szkoleniem personelu, 

Pakiet nr 2- Dostawa mikroskopu operacyjnego.  

UZASADNIENIE: Zamawiający wymagał dostarczenia neuronawigacji oraz mikroskopu. W 

opisach technicznych wyżej wymienionych pakietów nie zostało wskazane, że sprzęty mają 

być ze sobą kompatybilne. Zastosowany podział na części powoduje, że Zamawiający może 

otrzymać sprzęt który nie będzie mógł być wykorzystywany zgodnie z założeniami oddziału 

Neurochirurgii 

UZASADNIENIE PRAWNE: Art. 255 ust. 6-Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 r. z późn. zm) 

 

 

Pakiet nr 4- Stół operacyjny przeznaczony do zabiegów ogólnochirurgicznych – szt.1. 

 

UZASADNIENIE: Zamawiający wymagał dostarczenia stołu operacyjnego przeznaczonego 

do zabiegów ogólnochirurgicznych. W intencji Zamawiającego było zamówienie stołu 

pozwalającego na zabiegi neurochirurgiczne. Zastosowany opis techniny powoduje, że 

Zamawiający może otrzymać sprzęt który nie będzie mógł być wykorzystywany zgodnie z 

założeniami oddziału Neurochirurgii. 

UZASADNIENIE PRAWNE: Art. 255 ust. 6-Zamawiający unieważnia postępowanie o 

udzielenie zamówienia, jeżeli: postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 

uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 

publicznego (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 r. z późn.) 
Pouczenie: 

Wykonawca, którego interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez 

Zamawiającego określonych w ustawie zasad udzielania zamówień, przysługą środki 

odwoławcze przewidziane przez Ustawę  – Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 

2019 r.  (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.)  

 

 

 

   



 

 

Do wiadomości :    

Wszyscy Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia (art. 260 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych). 
 
 

 

Z up. Dyrektora WCSKJ  
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