Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej

Kilifiskiego 29
08-1:10 Siedlce

Pismo: kartV / 289 / 2On 9 / tO

Siedlce dnia: 2019-12-05

ZAWIADOMIENIE
o uniewainieniu postqpowania
Szanowni Poristwo,

Uprzejmie informujemy, i2 na podstawie art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
Zam6wief Publicznych (t.1. Oz.U. z 2O1,ll r. poz. 1,843) Zamawiajqcy byl zobowiqzany uniewa2nii

postqpowanie

o

udzielenie zam6wienia publicznego prowadzone

w trybie

przetargu

nreograniczonego na:

dostawE kart podarurnkowych dla pracownik6w
z polvodu: brak interesu publicznego.

SP ZOZ Siedlce,

Jednocze5nie zawiadamiamy, i2 wytqcznie od niezgodnejz przepisami ustawy Prawo Zam6wieri

Publicznych czynnoSci Zamawiajqcego podjqtej

w

postqpowaniu

o

udzielenie zam6wienia lub
zanierchania czynnoSci, do kt6rej Zama'wiajqcy jest zobowiqzany na podstawie ustawy Prawo
Zam6wief Publicznych przysluguje odwolanie, z zaslrze2eniem art. l-80 ust. 2 ustawy Prawo
Zam<iwied Publicznych. Odwolanie wnosi siq w terminach iformie, okre$lonych w art. 1.82 orazart.
l-80 ust. 4 ustawy Prawo Zam6wieh Publicrznych.
UZASADNIENIE

W dniu 02.t2.2019r wptynqlo do Prezesa Krajowej lzby Odwolawczej odwotanie jednego z
Wykonawc6w na wyb6r najkorzystniejsz:ej oferty w przetargu nieograniczonym na dostawq kart
podarunkowych dla prracownik6w SP ZOZ| Siedlce. Zamawiajqcy, w odpowiedzi do Prezesa Krajowerj
lzby Odwotawczejz dnia 03,12.201-9r, uwzglqdnit odwolanie iwr6cil do etapu ponownejoceny ofert.
Jednak2e, w obecnej sytuacji, biorqc pod uwagq wszystkie proceduralne terminy okreSlone ustawE
Praw'o Zam6wief Publicznych (m.in. termin pa wniesienie kolejnych odwotari oraztermin na zawarcie
umo'wy) nie jest mo2liwa realizacja przedmiotu zam6wienia zgodnie z jego przeznaczeniem, czyli
dystrybucja kart i ich racjonalne wykorzystanie w zalo2onym terminie.
\rV obecnym stanie prawnym ifaktycznym Komisja d/s Socjalnych Zamawiaji2cego, dziatajqc w
interesie pracownik6w SP ZOZ Siedlce, zostala zmuszona do zmiany sposobu dystrybucji Srodk6w z

z przedplaconych kart podarunkowych. Zmiana ta
poztivoliZamawiajqcemu na terminowq realizacjq zobowiqzari w stosunku do pracownik6w.
W zwiqzku z powyzszym, dalsze postQpowanie staje siq bezprzedmiotowe a Zamawiajqcy

Zaktardowego Funduszu Socjalnego rezy6lnujqc

uniewa2nia przetarg nieograniczony na dostawq kart podarunkowych.
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