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IMŁ/BZ/5-9/BI/ZP/2022 

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę  

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia medycznego 
i niemedycznego dla IMŁ Sp. z o.o.” 

Znak sprawy: 5/ZP/PN/20, część 1 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 1 

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U 2019 poz. 2019 ze 
zmian.) informuje o unieważnieniu postępowania przetargowego 5/ZP/PN/20 w części nr 1 na 
podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy PZP z dnia 29 stycznia 2004 r. tj. nie 
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek  
o dopuszczenie do udziału w postepowaniu od wykonawcy niepodlagającego wykluczeniu,  
z zastrzeżeniem pkt 2 i 3;  

Uzasadnienie faktyczne:  

W dniu 20 grudnia 2021 roku Wykonawca Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa  
Sp. z o.o. zażądał zwrotu zabezpieczenia oferty wadium i wyraził wolę rezygnacji z zawarcia 
umowy na warunkach wskazanych w ofercie złożonej do postępowania oraz wystosował 
prośbę o uznanie jego oferty za nieskuteczną. W związku z zaistniałą sytuacją oferta nr 3 
Wykonawcy Medilab Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z o.o. powoduje zaistnienie okoliczności 
jej braku.  

W dniu 05 stycznia 2022 roku – na prośbę Zamawiającego – Wykonawca Sani System 
Sp. z o.o. Sp. k. potwierdził żądanie zwrotu zabezpieczenia oferty wadium i wyraził wolę 
rezygnacji z zawarcia umowy na warunkach wskazanych w ofercie złożonej do postępowania 
oraz wniósł prośbę o uznanie jego oferty za nieskuteczną. W związku  
z powyższym nieskuteczność oferty Wykonawcy Sani System Sp. z o.o. Sp. k.  powoduje 
zaistnienie okoliczności braku oferty nr 5.  

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 180 ustawy Prawo Zamówień Publicznych 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Wykonawcy przysługuje odwołanie w trybie art. 182 uPZP.  

Z poważaniem, 

 Marcin Rybka 

 Prezes Inwestycji Medycznych Łódzkiego Sp. z o.o. 

                 /opatrzono kwalifikowanym podpisem elektronicznym/ 
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