
 

________________________________________________________________________________________________________________ 

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 

w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy 

BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 
 

Zielona Góra, dnia 20.08.2021 r. 

 

Wykonawcy biorący udział  

w postępowaniu 

 

Nr referencyjny: TZ.280.23.2021 

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: „Sukcesywne dostawy 

sprzętu medycznego jednokrotnego użytku oraz markerów pasywnych do posiadanej przez Zamawiającego 

neuronawigacji Stealth Station S7” 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 1 i 2 

 

 

Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 1 zawiadamia, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie 

zadania nr 1 i 2 zostało unieważnione. 
 

PODSTAWA PRAWNA 

na podstawie art. 255 ust. 6) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., 

poz. 1129 ze zm.) 

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli postepowanie obarczone jest niemożliwą do 

usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego” 

 

 

UZASADNIENIE: 

W wyniku niezamierzonej omyłki pisarskiej Zamawiającego, która wystąpiła w opisie przedmiotu zamówienia 

Zamawiający w dniu 07.07.2021 r. wszczął postepowanie na  „Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednokrotnego 

użytku oraz markerów pasywnych do posiadanej przez Zamawiającego neuronawigacji Stealth Station S7” zamiast na 

„Sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednokrotnego użytku oraz markerów pasywnych do posiadanej przez 

Zamawiającego neuronawigacji Stealth Station S8”. Z uwagi na fakt, iż zawarcie umowy na asortyment, którego 

Zamawiający nie będzie mógł wykorzystać nie leży w interesie Zamawiającego, a Zamawiający nie może zmienić opisu 

przedmiotu zamówienia po otwarciu ofert, jak również Wykonawcy nie mogą zmienić treści złożonych ofert nie jest 

możliwe zawarcie umowy, której realizacja zapewniłaby Zamawiającemu dostawy asortymentu, którego potrzebuje 

i jednocześnie nie podlegałaby unieważnieniu, Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 255 ust. 6) 

ustawy Pzp w zakresie zadania nr 1 i 2. 
 

 

 

 

Zamawiający wzywa o niezwłoczne potwierdzenie odebrania czytelnego pisma (email: tz2@szpital.zgora.pl). 

W przypadku braku potwierdzenia ze strony Wykonawcy otrzymania czytelnego pisma Zamawiający uzna, że dokument 

został dostarczony i że jest czytelny. 

 

 

 

         PREZES ZARZĄDU 
         dr Marek Działoszyński 

         (podpis na oryginale) 


