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Parczew, dnia 13.03.2012 r. 

Sekcja Zamówień Publicznych 
Fax: 83 355 21 13 

                    Wszyscy Wykonawcy 
 

 
Oznaczenie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3521/3/2012 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Usługę ubezpieczenia na rzecz pacjentów z tytułu zdarzeń 
medycznych Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Parczewie”. 

 
 

Zawiadomienie o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu 
 ofert oraz unieważnieniu postępowania 

 
W przedmiotowym postępowaniu złożono 1 ofertę. 
 
I. Zamawiający Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Parczewie, zgodnie 
z art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamia o wykluczeniu 
z postępowania wykonawcy: 
 
Powszechny Zakład Ubezpieczeń Społecznych SA Oddział Regionalny w Lublinie Zespół 
Sprzedaży Korporacyjnej ul. K. Wallenroda 2f, 20-607 Lublin 
 
Uzasadnienie faktyczne: 

Działając na podstawie art. 85 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający w dniu 9 marca 2012 r. wezwał 

Wykonawcę do wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 60 dni. W 

dniu 12 marca Wykonawca przesłał do Zamawiającego pismo, w którym nie wyraził zgody na 

przedłużenie terminu związania ofertą.   
 
Uzasadnienie prawne: 
Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 2) ustawy Pzp, z postępowania o udzielenie zamówienia 
wyklucza się wykonawców, którzy nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą. 
Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 
 
II. Zamawiający zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2) ustawy Pzp zawiadamia o unieważnieniu 
postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Pzp, ponieważ nie złożono żadnej oferty 
niepodlegającej odrzuceniu.  
 
Wykonawca, który jako jedyny złożył ofertę w postępowaniu został na podst. art. 24 ust. 2 pkt. 2) 
Pzp wykluczony z postępowania, a jego oferta na podstawie art. 24 ust. 4 Pzp została uznana za 
odrzuconą. Wobec braku ofert niepodlegających odrzuceniu, postępowanie unieważniono. 
 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 5 Pzp, w przypadku 
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, 
który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, 
które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 
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