Szczecinek, 05.03.2019 r.
Do wszystkich wykonawców
Nr sprawy 16/2018
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
dotyczy: DOSTAWĘ WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
.
1. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania 16/2018 pakiet 35.
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty z tą samą ceną , Zamawiający zwrócił się do Wykonawców
o złożenie ofert dodatkowych , w w/w wezwaniu Zamawiający określił jako drogę przesłania oferty
zaszyfrowanej kluczem publicznym na konto email przetargi@szpital.szczecinek.pl. Oferty przesłane
przez wykonawców nie mogły zostać odszyfrowane przez Zamawiającego, jak wynika z korespondencji
otrzymanej od działu obsługi Miniportalu do prawidłowego odszyfrowani9a oferty niezbędne jest
przesłanie jej za pomocą formularza EPUAP.
Mając na uwadze zasadę przejrzystości postępowania Zamawiający zmuszony jest do unieważnienia
postepowania z powodu obarczenia go wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
2. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z
2017 r. poz. 1579 ze zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania 16/2018 pakiet 42.
W postępowaniu zostały złożone dwie oferty z tą samą ceną , Zamawiający zwrócił się do Wykonawców
o złożenie ofert dodatkowych , w w/w wezwaniu Zamawiający określił jako drogę przesłania oferty
zaszyfrowanej kluczem publicznym na konto email przetargi@szpital.szczecinek.pl. Oferty przesłane
przez wykonawców nie mogły zostać odszyfrowane przez Zamawiającego, jak wynika z korespondencji
otrzymanej od działu obsługi Miniportalu do prawidłowego odszyfrowani9a oferty niezbędne jest
przesłanie jej za pomocą formularza EPUAP.
Mając na uwadze zasadę przejrzystości postępowania Zamawiający zmuszony jest do unieważnienia
postepowania z powodu obarczenia go wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu
umowy w sprawie zamówienia publicznego
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