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IMŁ/BZ /7 – 1 /BI/ZP/2020                                                             

                  Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ  

 

                                                                        

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa sprzętu i wyposażenia  

medycznego dla IMŁ Sp. z o.o.”  

 

Znak sprawy: 7/ZP/PN/20 

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania w Części Nr 12  

           
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, Spółka 

Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o., informuje, że na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt. 6 ustawy 

Pzp, unieważnia przedmiotowe postępowanie w Części Nr 12.  

 
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. wystąpiła istotna 

zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w 

interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 

 

Uzasadnienie faktyczne: Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. wszczęła postępowanie                                  

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dostawa sprzętu 

medycznego i  wyposażenia dla IMŁ Sp. z o.o.” o znaku sprawy 7/ZP/PN/20. Przedmiot niniejszego 

zamówienia został podzielony na 16 Części. W dniu 20 marca 2020 roku, zostało przekazanie Ogłoszenie 

o zamówieniu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (postępowanie o udzielenie zamówienia 

puublicznego prowadzonego w procedurze powyżej 214 tyś euro). Dnia 24 marca 2020 roku, niniejsze 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Dz.U.U.E. pod numerem 2020/S 059-140989. Termin 

składania ofert w postępowaniu o znaku sprawy 7/ZP/PN/20 został wyznaczony na dzień 27 kwietnia 

2020 roku.   Jednocześnie w dniu 20 marca 2020 roku, wprowadzony został stan epidemii  na obszarze 

Rzeczypospolitej Polskiej  na podstawie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w (Dz. 

U. poz. 491 z późn. zm.). Powyższe w sposób jednoznaczny wskazuje, iż prowadzenie postępowanie                    

w trybie i terminach przewidzianych pierwotnie, w sytuacji ogłoszenia stanu epidemii, stanowiłoby 

zagrożenie dla życia i zdrowia społeczeństwa z uwagi na natychmiastową potrzebę zaopatrzenia 

Podmiotu Leczniczego w sprzęt tego rodzaju. 
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W związku z zaistniałą sytuacja epidemiologiczną związaną z COVID – 19 oraz  wysokim 

prawdopodobieństwem szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby pilny zakup 

przedmiotowych urządzeń medycznych wymagany jest ochroną zdrowia publicznego. Sprzęt medyczny 

w przedmiotowej Części 12 niniejszego postępowania tj. „Pompy strzykawkowe” jest przedmiotem 

zamówienia niezbędnym do zwalczania skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV2. 

Biorąc pod uwagę ww. okoliczności i uwzględniając obowiązujące przepisy prawa należy stwierdzić,                  

że łącznie zostały spełnione wszystkie przesłanki, o których mowa w art. 6 ustawy o COVID-19,                               

a tym samym możliwość unieważnienia części 12  na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.  
Inwestycje Medyczne Łódzkiego Sp. z o.o. dokona zakupu sprzętu medycznego, kwalifikowanego jako 

towar niezbędny do przeciwdziałania COVID – 19, określonego w Części 12 przedmiotowego 

postępowania, zgodnie z dyspozycją art. 6 ustawy do zamówień, których przedmiotem są towary                          

lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19, nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), jeżeli zachodzi wysokie 

prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby lub jeżeli wymaga 

tego ochrona zdrowia publicznego. samym możliwość unieważnienia części 12  na podstawie                               

art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający udostępnia powyższą informację 

na stronie internetowej Zamawiającego: www.iml.biz.pl  

 

       

Z poważaniem, 

 

 

http://www.iml.biz.pl/

