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Dotyczy:  Dostawa endoprotez. 

Znak postępowania A.I.271-19/19. 

 

 
 

 

 INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI 3A 

  
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 

Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.) zwanej dalej ustawą - informuje, że postępowanie pn. „Dostawa 

endoprotez”, zostało unieważnione w dniu 21 lutego 2020 r. - w części 3a. 

 

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp. 

Uzasadnienie faktyczne: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli wystąpiła 

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

w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć”. 

 

Zamawiający opublikował opis przedmiotu zamówienia w dniu ogłoszenia postępowania. W dalszej kolejności 

Zamawiający dokonał modyfikacji SIWZ poprzez wydzielenie części 3 na dwie odrębne części zamówienia (3a 

oraz 3b). 

W zakresie części 3a zamówienia: 

Na etapie weryfikacji oceny złożonych ofert (badanie zgodności ofert z opisem przedmiotu zamówienia) 

Zamawiający ustalił, iż nie przewidział tego, że zamawiany trzpień powinien mieć konus 12/14MM 

/EUROKONUS/ pasujący do innych systemów implantów, na wypadek rewizji /kolejnego zbiegu z wymianą 

elementów endoprotezy/, z którą realnie Zamawiający musi się liczyć, jak u wszystkich pacjentów po 

protezoplastyce, a u osób stosunkowo młodych dla których dedykowane są protezy krótkotrzpieniowe ryzyko 

rewizji w przyszłości jest bardzo wysokie. Ponadto Zamawiający chce zapewnić, aby u pacjentów tych była 

możliwość artrykulacji powierzchni trących z zastosowaniem ceramiki. 

W związku z powyższym Zamawiający zobowiązany jest odstąpić od badania ofert w części 3a zamówienia 

i unieważnić postępowanie w tym zakresie. Zamawiający dokona analizy opisu przedmiotu zamówienia i ponownie 

ogłosi postępowanie. 
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