
 

 

Strona 1 z 1 
 

Zamówienie realizowane w ramach projektu partnerskiego pn „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach 2 Osi Priorytetowej Cyfrowa Małopolska, Działanie 2.1 E-Administracja i otwarte zasoby, Poddziałanie 2.1.5 E-usługi w ochronie zdrowia, 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. 

 

Zatwierdzam, dnia 04.05.2021 r.  

DYREKTOR MSCHPiR  

 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA NA: 

 

Dostawa i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI) w Małopolskim Szpital 

Chorób Płuc i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły wraz z dostawą niezbędnego oprogramowania 

i sprzętu komputerowego w ramach Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej 

 

Sprawa nr: ZP.I.2.224/1/21 

 

Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Małopolski Szpital Chorób Płuc 

i Rehabilitacji im. Edmunda Wojtyły, ul. Kolejowa nr 1a, 32-310 Jaroszowiec, zwany dalej „Zamawiającym” 

niniejszym informuje co następuje.  

 

Działając na podstawie art. 255 pkt 6) w zw. z art. 457 ust 1 pkt 1 i art. 256 ustawy Prawo zamówień publicznych 

zamawiający informuje, iż unieważnia prowadzone postępowanie. 

 

UZASADNIENIE FAKTYCZNE 

W dniu 26.04.2021 r. Zamawiający na stronie internetowej prowadzonego postępowania zamieścił zmianę 

terminu składania i otwarcia ofert i wyjaśnienia treści SWZ, w których poinformował m.in. o przesunięciu 

terminu składania i otwarcia ofert. W informacji tej jednocześnie Zamawiający poinformował, że wskazane 

zmiany zostaną dokonane również w ogłoszeniu o zamówieniu, które zostanie opublikowane na stronie 

postępowania po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

Zamawiający stosowne ogłoszenie o zmianie ogłoszenia przekazał do Dz.U.U.E w dniu 26.04.2021 r. 

Ogłoszenie to zostało opublikowane przez Dz.U.U.E w dniu 30.04.2021 r.  

Jak wynika z treści art. 90 ust. 1 w zw. z art. 88 ust. 1 PZP Zamawiający zmieniając ogłoszenie, po jego 

przekazaniu do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej, zobowiązany jest udostępnić je również na stronie 

internetowej prowadzonego postępowania, od dnia jego publikacji w Dz.U.U.E. Jako, że publikacja ta miała 

miejsce w dniu 30.04.2021 r. Zamawiający powinien w tym samym dniu to ogłoszenie opublikować na swojej 

stronie, czego z uwagi na błąd własny nie uczynił. W chwili obecnej nie jest już w stanie wypełnić tego 

obowiązku co jednocześnie oznacza, że błąd ten jest nienaprawialny a jednocześnie zaszła przesłanka określona 

w art. 457 ust. 1 pkt 1 PZP.  

Nawet gdyby uznać, że powyższa sytuacja nie prowadzi do braku możliwości zawarcia ważnej umowy, to 

powyższy błąd obarczony jest korektą finansową o której mowa w poz. 6 Załącznika do rozporządzenia 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 grudnia 2020 r. Biorąc pod uwagę, że Zamawiający 

nie dysponuje środkami, z których mógłby pokryć prawdopodobną korektę należy stwierdzić, że powyższa 

sytuacja prowadzi do wniosku, że dalsze prowadzenie postępowania jest nieuzasadnione. W związku z 

powyższym postępowanie to należy unieważnić, również na podstawie art. 256 PZP.  


