
6
(

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny

rf,, ft4nfOPOLSKA Unia Europejska
EuropejskiFundusz

Rozwoju Regio0alnego

zoz.v.070/DZP/15/20

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na DostawQ mebli (wyposaZenia) dla Oddziafu
Neonatologlczno- PoloZniczego w ramach Proiektu o numerze RPMP.12.01.03- 12-0629 /17
pn. ,,Kompleksowa modernizacja i wyposaZenie oddzial6w szpitalnych ZOZ Sucha Beskidzka -
Dziennego Chemioterapii Onkologicznej, Neonatologicznego oraz Ginekologiczno - PoloZniczego
wraz z Blokiem Porodowym" zlo2ony w postepowaniu konkursowym nr RPM P.12.01.03-12.00-

12-037/17 ogloszonym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew6dztwa
Malopolskiego na lata 2014-2020 (RPO WM) do Dzialania 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia,
Poddzialania 12.1.3 Infrastruktura ochrony zdrowia o znaczeniu subregionalnym - SPR

Dyrekcja Zespolu Opieki Zdrowotnej w Suchei Beskidzkiej informuje o uniewaznieniu

w/w postqpowania. Postqpowanie zostaje uniewa2nione na podstawie art. 93 ust. l pkt 6

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zam6wie6 Publicznych - wystqpila istotna zamiana

okoliczno5ci powodujqca, ie prowadzenie postqpowania nie leiy w interesie publicznym, czego

nie moina byio wcze6niej przewidziei.

Ze wzglgdu na ogloszenie na terenie calego kraju stanu zagroZenia epidemicznego, a nastqpnie

stanu epidemii (Rozporzqdzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogloszenia

na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii) oraz przez wglqd na konicznoSi

przeciwdzialania rozprzestrzenianiu sig epidemii choroby zakainej COVID-19 wykonanie

postanowiei SIWZ oraz projektu przyszlej umowy z uwagi na bezpieczeistwo epidemiologiczne

okazalo siq niemo2liwe. W zwiqzku z dynamicznie rozwijajqcq siq epidemiq oraz stopniowymi

narzucanymi ograniczeniami na gruncie kontakt6w spolecznych nie ma mo2liwoSci

zrealizowania postanowieri S 4 ust. ll (spotkania robocze), jak r6wnie2 zagro?ony iest termin

wykonania umowy.

Obecna sytuacja epidemiologiczna stwarza powa2ne ryzyko masowego rozprzestrz eniania siq

zakaienia, o czym Swiadczy sytuacia epidemiologiczna w innych krajach. Nie spos6b obecnie

przewidzied tempa i rozmiaru rozwoju epidemii, niemniei iednak zwa2ywszy na fakt, i2 iest to

dopiero pocz4tkowa faza zachorowali, z duiym prawdopodobieristwem mozna stwierdzii, 2e

umowa nie moglaby zostai zrealizowana w terminie.

Ww. okolicznoii zagroienia epidemiologicznego i ogloszenia stanu epidemii stanowi istotnq

zmianq okoliczno5ci, kt6rej w dniu ogloszenia postqpowania nie mo2na bylo przewidzie6 fna

dzieri 03.03.2020 r. w Polsce nie odnotowylvano jeszcze 2adnego przypadku zaka2enia

koronawirusem SARS-CoV - 2J. OkolicznoSi ta wywoluje sytuacjq powaZnego

Sucha Beskidzka dnia ..&11....0:.zoz or.
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niebezpieczehstwa dla obywateli, w tym dla wykonawcy i jego pracownik6w/przedstawicieli,

!ak r6wnie2 dla przedstawicieli/ pracownik6w zamawiaiacego lub innych os6b zaanga2owanych

w toku realizacji postqpowania, totei w chwili obecnej prowadzenia postqpowania - jako

swvaruai4ce ryzyko rozprzestrzeniania siq epidemii - nie Ieiy w interesie publicznym.

W zwiqzku z po@szym Zamav,naj4cy, ze wzglqdu na obecnie znaczqce ryzyko

rozpowszechniania siq koronawirusa w celu ograniczenia tego ryzyka podj4l decyzjq o

uniewaznieniu w/w postepowania.
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