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Misja zakładu: 
„Otwarci na zmiany, szanując tradycję, zapewniamy wysoką jakość opieki medycznej  i wrażliwość na 

problemy naszych pacjentów” 
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Krotoszyn 25.09.2017 r. 

 
 
 

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA: 
Pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla projektu pn. „Wsparcie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej 
poprzez rozbudowę Szpitala Powiatowego w Krotoszynie służącą koncentracji rozproszonych usług medycznych 

w jednej lokalizacji.” 

(Znak: DTECH/1/10/17)  

 

  
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

w Krotoszynie informuje, że postępowanie zostało unieważnione na podstawie 
art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity: 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1579.), zwanej dalej „ustawą PZP" w brzmieniu: „Zamawiający unieważnia postępowanie o 
udzielenie zamówienia, jeżeli: (...) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą 
zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego" w zwz. z art. 146 ust. 1 pkt 2 
ustawy PZP w brzmieniu:„Umowa podlega unieważnieniu, jeżeli zamawiający: (...) nie zamieścił ogłoszenia o 
zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych albo nie przekazał ogłoszenia o zamówieniu Urzędowi 
Publikacji Unii Europejskiej" 

Uzasadnienie faktyczne: 
 

 W dniu 20.09.2017 r. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej jako pełnomocnik zamawiającego ogłosił  
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 
zamieszczając treść ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej SPZOZ w 
Krotoszynie (pełnomocnika zamawiającego) oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie SPZOZ w 
Krotoszynie (pełnomocnika zamawiającego) co było niezgodne z postanowieniami uchwały nr 638/17 Zarządu 
Powiatu Krotoszyńskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r.  
Ww. uchwała przewidywała pełnomocnictwo w stosunku do ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień 
Publicznych na kodach  uzyskanych przez zamawiającego ( Powiat Krotoszyński). Cała dokumentacja 
postępowania i ogłoszenie o zamówieniu powinno być umieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 
Powiatu Krotoszyńskiego, co nie zostało uczynione. Powyższe stanowi wadę istotną i nieusuwalną postępowania, 
która wywiera tak istotny wpływ na umowę w sprawie zamówienia, ze spowodowałaby jej bezwzględną 
nieważność. Zgodnie z wyżej przytoczoną treścią art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP nie umieszczenie  ogłoszenia w 
Biuletynie Zamówień Publicznych skutkuje nieważnością umowy. Istnieje więc związek przyczynowy między 
wadą a możliwością zawarcia ważnej umowy.  

  


