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             ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 w zakresie zadania nr 4. 

 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych  w tym: Aparat 
ekg z 12 od prowadzeniami szt.1, Centrala monitorująca na 4 stanowiska szt.1, Centrala monitorująca na 6 
stanowisk szt.1, Kardiomonitor do central monitorujących szt. 10 Echokardiograf przenośny szt.1, 
Echokardiograf z sondą do badań przezprzełykowych szt.1, , Pompa infuzyjna 1-strzykawkowe szt.2 z 
uchwytem mocującym pompę szt.2, Respirator do wentylacji bezinwazyjnej szt.1, Angiograf do Pracowni 
Hemodynamiki wraz ze zintegrowaniem hemodynamicznym szt.1  – wg  zadań od 1 do 4.   
 

  
 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 2018 r. poz. 1986 z p. zm.) zamawiający informuje o 
unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie zadania nr 4. 
Dostawa;  Angiografu do Pracowni Hemodynamiki wraz ze zintegrowaniem  hemodynamicznym szt.1 
 
Uzasadnienie prawne: 
 
Art. 93.  1. Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
7) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą  zawarcie 
niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 
  
Uzasadnienie  faktyczne :  
 
      Zamawiający jest zobligowany unieważnić  postępowanie na dostawę angiografiu  dla potrzeb  
Działu Kardiologii –Pracowni Hemodynamiki  w Końskich ponieważ w załączniku nr 5 do SIWZ  
(Zestawienie wymaganych  parametrów  techniczno-eksploatacyjnych i parametry oceniane)  są   
nienależycie i  niedokładnie sprecyzowane zasadnicze wymogi jakie powinien spełniać zaoferowany 
aparat,   oraz proponowana punktacja nie odzwierciedla prawidłowej oceny zaoferowanego 
angiografiu i nie odzwierciedla potrzeb zamawiającego .  Na tym etapie postepowania  i w tak 
krótkim czasie - zamawiający samodzielnie nie  może sprecyzować dokładnego i nie budzącego 
wątpliwości  opisu przedmiotu zamówienia..  
 
Środki ochrony prawnej 
 
Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, 
Skarga do Sądu) wobec  
1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym 
postępowaniu, lub 
2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.  
Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna), lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego 
zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób. 

 

           Uczestnicy   postepowania    



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. 
  
 
 
 Pismo zostaje w dnu  dzisjejszym zamieszczone na stronach  https:/www.zoz końskie.pl  i platformie 
zakupowej https:/platformazakupowa.pl/pn/zoz_konskie 
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