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Zamawiający: 

Świętokrzyskie Centrum 
Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego 
25-3 11 Kielce, ul. Sw. Leonarda 10 
KRS: 0000004608 
NIP 6572285975 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 
zamówień  publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm .)., zwanej dalej w skrócie 
„p.z.p.", Zamawiaj ący zawiadamia o unieważnieniu postępowania na Dostaw ę  
jednorazowych artyku łów medycznych - numer sprawy: TP/204/2020 

Podstawą  prawną  unieważnienia postępowania jest przepis art. 93 ust. 1 pkt 7 p.z.p. tj. 
postępowanie obarczone jest niemo żliwą  do usunięcia wadą  uniemożliwiającą  zawarcie 
niepodlegaj ącej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Zamawiający rozpoczął  postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego w celu udzielenia 
zamówienia publicznego na Dostaw ę  jednorazowych artykulów medycznych, przy czym 
zamówienie zostało podzielone na dwa zadania: 

Zadanie nr 1 - „Dostawa fartuchów chirurgicznych, nieja łowych serwet, rękawiczek 
diagnostycznych i worków foliowych" 

Zadanie nr 2 - „Dostawa środków dezynfekcyjnych". 

Wartość  przedmiotu zamówienia przekraczała kwoty od których uzale żniony jest obowiązek 
przekazywania ogłoszeń  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, wskazane w rozporz ądzeniu 
Ministra Rozwoju z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kwot warto ści zamówień  oraz 
konkursów, od których jest uzale żniony obowiązek przekazywania og łoszeń  Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 2450), wydanego na podstawie art. 11 ust. 8 p.z.p. 

Zamawiający w toku postępowania realizuj ąc procedurę  opisaną  w art. 38 p.z.p., w 
odpowiedzi na zadane pytanie wyrazi ł  zgodę  na wyodrębnienie z Zadania nr I rękawiczek 
diagnostycznych i utworzenie Zadania nr 3 wy łącznie na rękawiczki diagnostyczne. Działanie 
to miało na celu zwiększenie konkurencyjno ści, poprzez umożliwienie złożenia oferty 
większej ilości wykonawców oraz uzyskanie mo żliwie najkorzystniejszej ceny, a związane 
było z ograniczeniami dost ępności rękawic na rynku w związku z epidemią  wirusa COyID-
19. W związku z powyższym Zamawiaj ący działając na podstawie art. 38 ust. 4 p.z.p. m.in. 
zmienił  treść  SIWZ, wypełnił  obowiązek informacyjny o którym mowa w art. 38 ust. 2 oraz w 
związku z tym, że zmiana SIWZ prowadzi ła do konieczno ści zmiany tre ści ogłoszenia, na 
podstawie art. 38 ust. 4a pkt 2 p.z.p., przekaza ł  Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej 
wniosek o dokonanie zmiany og łoszenia. W odpowiedzi na z łożony wniosek Zamawiaj ący 
otrzymał  informacj ę  od Urzędu Publikacji Unii Europejskiej o odmowie publikacji z uwagi na 
fakt, że nie można w postępowaniu unijnym dodawać  lub usuwać  dodatkowych części 



zamówienia do og łoszenia o zamówieniu za pomocą  sprostowania. Dodatkowo zgodnie z 
wytycznymi Urzędu należy także unieważnić  ewentualną  krajową  publikacj ę  ogłoszenia. 
Mając powyższe na uwadze, Zamawiaj ący stwierdzi ł , że należy unieważnić  postępowanie o 
udzielenie zamówienia, gdy ż  jest ono obarczone niemo żliwą  do usunięcia wadą  
uniemożliwiającą  zawarcie niepodlegaj ącej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. 	 Z up. Dyrektora 
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