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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU 
 

PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA: 

 
dzierżawę wolnych powierzchni budynków 

SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, na czas oznaczony 10 lat, z przeznaczeniem na zainstalowanie                      
i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej 

oraz bezpłatnego dostępu do Internetu 
nr TAG/265/P/6/2019 

 

Szpital zawiadamia, że postępowanie nr TAG/265/P/6/2019 przeprowadzone w trybie przetargu 

pisemnego nieograniczonego na dzierżawę wolnych powierzchni budynków SP ZOZ WSS nr 3 w Rybniku, na 

czas oznaczony 10 lat, z przeznaczeniem na zainstalowanie i uruchomienie systemu telewizji szpitalnej oraz 

bezpłatnego dostępu do Internetu zostało unieważnione w całości z uwagi na: 

• braki formalne oferty złożonej przez firmę Neosystem Sp. z o.o., co skutkuje odrzuceniem oferty               

tj. złożenie oferty na niezmodyfikowanych załącznikach - zgodnie z punktem VI ppkt. 2.1 „Informacji dla 

Oferentów”, 

• nie spełnienie przez firmę Neosystem Sp. z o.o. warunków udziału w postępowaniu w zakresie 

kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zgodnie z punktem II 

ppkt. 1.1 „Informacji dla Oferentów” oraz w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zgodnie                   

z punktem II ppkt. 1.3 a) „Informacji dla Oferentów”, 

• nie spełnienie przez firmę Neosystem Sp. z o.o. warunków technicznych określonych w Specyfikacji 

Technicznej (załącznik 1.1) w zakresie pkt. II ppkt. 14 Specyfikacji Technicznej - zgodnie z punktem VI 

ppkt. 2.1 - Uwaga do załącznika 1.1 „Informacji dla Oferentów”, 

• nie spełnienie przez firmę POLTV Multimedia S.A warunków technicznych określonych                           

w Specyfikacji Technicznej (załącznik 1.1) w zakresie pkt. I ppkt. 4 Specyfikacji Technicznej zgodnie                 

z punktem VI ppkt. 2.1 - Uwaga do załącznika 1.1 „Informacji dla Oferentów” oraz w zakresie pkt II                

ppkt. 10 Specyfikacji Technicznej zgodnie z punktem VI ppkt. 3.12 „Informacji dla Oferentów”. 

powołując się na zapisy punktu X ppkt. 9 „Rozstrzygnięcie postępowania” Informacji dla Oferentów. 
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1.  Strona internetowa 
 


