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WYKONAWCY   

 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy endoprotez”: 

PN/XX/2021 

  

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem 

2021/S199-518489 dnia 13.10.2021r. 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania 

na podstawie art. 256 w zw. z art. 137 ust. 7 p.z.p. 

Zgodnie z art. 137 ust. 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 

2019 ze zm.), zwanej dalej „p.z.p.”, Zamawiający informuje, że musi wprowadzić do treści SWZ zmiany, które 

prowadziłyby do istotnej zmiany charakteru zamówienia w porównaniu z zamówieniem pierwotnie określonym, 

w szczególności zmiany prowadziłyby do znacznej zmiany zakresu zamówienia. W związku z tym Zamawiający, 

zgodnie z art. 256 p.z.p., unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, mając na uwadze, że unieważnienie to 

następuje przed upływem terminu składania ofert, gdyż wystąpiły okoliczności powodujące, że dalsze prowadzenie 

postępowania jest nieuzasadnione. 

Zgodnie z art. 513 pkt 1 p.z.p. mają Państwo prawo wnieść odwołanie. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej 

Izby Odwoławczej, zgodnie z art. 514 ust. 1 p.z.p. Odwołujący jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu 

odwołanie wniesione w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej albo kopię tego odwołania, jeżeli zostało 

ono wniesione w formie pisemnej przed upływem terminu do wniesienia odwołania, w taki sposób, aby mógł on 

zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu, zgodnie z art. 514 ust. 2 i 3 p.z.p. 

Jako że informacja o unieważnieniu postępowania została przekazana przy użyciu środków komunikacji 

elektronicznej i zamieszczona na stronie internetowej zamawiającego, to termin wniesienia odwołania do Prezesa 

Krajowej Izby Odwoławczej oraz przesłania kopii odwołania do zamawiającego upływa 6.11.2021r. r., czyli po 10 

dniach od ukazania się informacji, zgodnie z art. 515 ust. 1 pkt 1 lit. a p.z.p. 

 

 

UZASADNIENIE: 
W związku z zapytaniami do treści Szczegółowych Warunków Zamówienia i udzielonymi wyjaśnieniami, 

Zamawiający dokonał zmiany treści SWZ, które skutkowały zmianą treści ogłoszenia. Zamawiający przekazał 

sprostowanie ogłoszenia Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej, który uznał, że proponowana zmiana jest zmianą 

istotną w świetle przepisów ustawy Pzp i odmówił publikacji zmiany ogłoszenia.  

W związku z powyższym Zamawiający dokonuje unieważnienia przedmiotowego postępowania. 
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