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Wykonawcy ubiegający się o 
udzielenie zamówienia publicznego 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „ Dostawę rękawiczek dla SP ZZOZ 
w Kozienicach”; Nr sprawy: 29/PN/ND.ZP/2015.

Zawiadomienie
o

unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego

Dotyczy: Zadania Nr 3 – Rękawiczki medyczne nitrylowe

Stosownie do postanowień art. 93 ust 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015r.,
poz. 2164.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Dostawę rękawiczek dla SP ZZOZ w Kozienicach”, Nr sprawy: 29/PN/ND.ZP/2015 w zakresie Zadania 
Nr 3 - Rękawiczki medyczne nitrylowe, ponieważ, wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że 
prowadzenie postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

Uzasadnienie
Uzasadnienie faktyczne:

Dnia 08 stycznia 2016 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego na „ Dostawę rękawiczek dla SP ZZOZ w Kozienicach”,  Nr sprawy: 29/PN/ND.ZP/2015.      
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie Zadania Nr 3, do upływu terminu składania ofert, złożono 2 oferty.
Na etapie badania złożonych ofert Zamawiający stwierdził, że wyspecyfikowane ilości asortymentu w zakresie 
Zadania Nr 3 nie odpowiadają realnemu zapotrzebowaniu komórek medycznych Zamawiającego. Powyższe 
spowodowane zostało wadliwym działaniem programu magazynowego Zamawiającego, a konkretnie modułu 
sumującego wydany z magazynu asortyment. Mając za podstawę dane uzyskane z programu magazynowego 
Zamawiający umieścił w przedmiocie zamówienia ilości asortymentu, które nie są zgodne ze stanem 
faktycznym. 

Uzasadnienie prawne:
Stosownie do postanowień art. 93 ust 1 pkt 6 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego ponieważ wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie 
postępowania nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
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