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Sanok, dnia 03.10.2017r.

do wszystkich uczestników postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dotyczy postępowania: na roboty budowlane w przedmiocie zadania : „Poprawa
bezpieczeństwa zdrowotnego w Regionie Bieszczadzkim poprzez rozbudowę i
przebudowę SP ZOZ w Sanoku – ETAP I Blok Operacyjny i Centralna
Sterylizatornia" SPZOZ/PN/35/2017
Na podstawie art. 93 ust.1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień
Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź.zm.), Zamawiający unieważnia w/w
postępowanie o udzielenie zamówienia.
Uzasadnienie Prawne- Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie
zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające
zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość
unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w:
1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego, przetargu ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu
konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji elektronicznej albo
2) zaproszeniu do negocjacji – w postępowaniu prowadzonym w trybie negocjacji bez
ogłoszenia albo zamówienia z wol-nej ręki, albo
3) zaproszeniu do składania ofert – w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania o
cenę.
Uzasadnienie Faktyczne- Zamawiający w dniu 21.09.2017r. otrzymał od instytucji
Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego tj.
Marszałka Województwa Podkarpackiego pismo z dnia 18.09.2017r. Nr ref. PIII.432.9.18.2017.MMM, informujące o nieprzyznaniu środków finansowych, które
zamierzał on przeznaczyć na sfinansowanie całości/części przedmiotowego
zamówienia. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzą przesłanki
unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej.
Z poważaniem
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