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Warszawa, 2017-12-06 

WZP.270.138.2017 

2017-17919 

Do wszystkich Wykonawców 

uczestniczących w postępowaniu 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Opracowanie Studium Wykonalności oraz 

przygotowanie pozostałej dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie 

Projektu „e-Krew 2 – kompleksowa informatyzacja procesów biznesowych w jednostkach 

organizacyjnych publicznej służby krwi Etap I” w celu ubiegania się o dofinansowanie projektów 

w  ramach II Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa”, znak sprawy: 

WZP.270.138.2017. 

Działając na podstawie art. 93 ust. 3 w zw. z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający - Centrum 

Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie, ponieważ 

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Uzasadnienie prawne 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…). 

Uzasadnienie faktyczne 

Wobec faktu, iż oferta Wykonawcy Hypersys Poland Sp. z o.o., ul. Szlak 65, 31-153 Kraków została 

odrzucona na podstawie z art. 89 ust. 1 pkt 7b, a Wykonawcy: konsorcjum firm Red Ocean Group Sp. z o.o. 

ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa - Lider Konsorcjum i Red Ocean Sp. z o.o., ul. Grzybowska 80/82, 

00-844 Warszawa - Członek Konsorcjum oraz Centrum Doradztwa w Informatyce i Zarządzaniu Sp. z o.o., 

ul. Szlak 65, 31-153 Kraków zostali wykluczeni z przedmiotowego postępowania na podstawie z art. 24 

ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp (a zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy Pzp, ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się 

za odrzuconą), Zamawiający uznał, iż spełnione zostały przesłanki określone w art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Pzp. 

W świetle powyższych okoliczności, Zamawiający postanawia jak na wstępie i niniejszym zawiadamia 

o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. 
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