
Głubczyce 30.04.2009r.
Zamawiający:
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej                                                                                               
ul. M. Skłodowskiej 26
48-100 Głubczyce   

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego

Dotyczy : Zakup i dostawa zestawów komputerowych z monitorami  dla 
SP ZOZ Głubczyce    PN/5/IV/2009

Działając  na  podstawie  art.  93  ust.3  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz 223 z późniejszymi zmianami), 
Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust.1 
pkt.7,  tj.  postępowanie  obarczone  jest  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  ważnej 
umowy w sprawie zamówienia  publicznego w związku z art. 146 ust.1 pkt 5:
 „ Z zastrzeżeniem przepisów odrębnych, umowa jest nieważna, jeżeli zamawiający 
dokonał wyboru oferty z rażącym naruszeniem ustawy”.

Uzasadnienie 

Zamawiający  po  dokonanej  analizie  zaistniałej  sytuacji  w  związku  z  wniesionym 
protestem  w  dniu  22.04.2009r.  przez  firmę  :  BKH-System  Jolanta  Lis-Gajewska, 
Żagań,  ul.Długa  1  informuje,  że  oferta  Protestującego  została  odrzucona  na 
podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, treść oferty nie 
odpowiadała treści SIWZ.  Zamawiający wymagał oznakowania oferty :
„Zakup i dostawa zestawów komputerowych z monitorami   dla SP ZOZ Głubczyce”.
PN/5/IV/2009    . Nie otwierać przed 10.04.2009r. godz..12.00
Opatrzyć nazwą i adresem Wykonawcy.

Oferta  Wykonawcy wpłynęła  do  siedziby  Zamawiającego dn.10.04.2009r.  o  godz. 
8.35.  Została  źle  złożona  z  powodu  złego  oznakowania  oferty  (strona  adresata 
zaklejona drukiem Poczty), brak zapisu jakiego postępowania dotyczy i nr sprawy. 
Spowodowało to nieopatrzne otwarcie oferty w/w Protestującego przez pracownika 
sekretariatu przed jawnym otwarciem ofert, które miało nastąpić w dniu 10.04.2009r. 
o godz.12.00 w siedzibie Zamawiającego.
W  związku  z  czym  doszło  do  naruszenia  przepisu  art.86  ust.1  ustawy  Prawo 
zamówień publicznych, który brzmi następująco :”  Z zawartością ofert  nie można 
zapoznać się przed upływem terminu otwarcia ofert”.
Zamawiający uznał, iż aby zachować zasadę wynikającą z przepisów ustawy art.7 
ust.3,  który  brzmi  następująco:  „Zamówienia  udziela  się  wyłącznie  wykonawcy 
wybranemu zgodnie z przepisami ustawy”, zmuszony jest unieważnić przedmiotowe 
postępowanie.
                                                                      Z-ca Dyrektora SPZOZ Głubczyce
                                                                               Adam Jakubowski
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