
  

Kraków, dnia 16 lutego 2021 roku  

NEO HOSPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE Spółka Komandytowa 

ul. Józefa Kostrzewskiego 47 30 – 437 Kraków  

  

Informacja dotycząca rozstrzygnięcia postępowania Nr 6/2020 

dotyczącego wyłonienia dostawcy 

usług diagnostycznych i analitycznych w ramach medycznego laboratorium 

diagnostycznego, których przedmiotem jest badanie materiału biologicznego pobranego od 

dwustu szesnastu (216) pacjentek przygotowywanych do zabiegu  operacyjnego 
wykonywanego  przez Zamawiającego i od dwustu (216) pacjentek hospitalizowanych po 

zabiegach operacyjnych (niezbędnych dla zadania 2.4 i zadania 3.4 w ramach zakresu 

rzeczowego projektu 

  

  

1. Nazwa Zamawiającego:  

NEO HOSPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE Spółka  

Komandytowa  

ul. Józefa Kostrzewskiego 47 30 

– 437 Kraków  

  

2. Powody braku rozstrzygnięcia postępowania  
 

W przedmiotowym postępowaniu w dniu 26 stycznia 2021 r. opublikowano informację 

o rozstrzygnięciu postępowania wskazując iż w wyniku oceny ofert dokonano wyboru 

oferty złożonej przez 
  

DIAGNOSTYKA Sp. z o.o.  

ul. Prof. Michała Życzkowskiego 16  

31-864 Kraków  

Termin ważności złożonej oferty upłynął w dniu 8 lutego 2021 r. 

W dniu 8 lutego 2021 r. Zamawiający otrzymał oświadczenie DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. 

o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli złożonego pod wpływem błędu tj. oferty 

złożonej w dniu 8 stycznia 2021 r. Jednocześnie DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. 

poinformowała Zamawiającego iż nie przedłuża terminu ważności oferty. Termin ten 

upłynął w dniu 8 lutego 2021 r. 

Zamawiający powstrzymuje się od oceny prawnej oświadczeń złożonych przez 

DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. uznając iż DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. odstąpiła od zawarcia 

umowy.  

Zgodnie z pkt 6.5.2 ppkt 19) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w 

ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 



Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 w przypadku gdy wybrany 

wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający zawiera 

umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał 

kolejną najwyższą liczbę punktów. 

Zważywszy na fakt iż w przedmiotowym postępowaniu oferta złożona przez 

DIAGNOSTYKA Sp. z o.o. była jedyną ofertą Zamawiający nie może dokonać 

ponownego rozstrzygnięcia postępowania i w konsekwencji zawrzeć umowę z kolejnym 

wykonawcą. 

Wobec powyższego brak jest możliwości rozstrzygnięcia przedmiotowego 

postępowania. Powtórne zapytanie na w/w zamówienie zostanie zamieszczone w 

Bazie Konkurencyjności i na stronie Zamawiającego. 

    

            Podpis Zamawiającego:  
  

Joanna Szyman  

NEO HOSPITAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ONE Spółka 

Komandytowa  


