Sygn. akt: KIO/W 99/20

POSTANOWIENIE
z dnia 19 listopada 2020 r.
Krajowa Izba Odwoławcza – w składzie:
Przewodniczący:

Emilia Garbala

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w dniu 19 listopada 2020 r. w Warszawie wniosku
z dnia 16 listopada 2020 r. o uchylenie zakazu zawarcia umowy do czasu ogłoszenia przez
Krajową

Izbę

Odwoławczą

wyroku

lub

postanowienia

kończącego

postępowanie

odwoławcze, wniesionego przez Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu,
ul. Monte Cassino 18, 37-700 Przemyśl, w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn. „Dostawa stołów operacyjnych i sprzętu medycznego”,

postanawia:
umarza postępowanie w sprawie uchylenia zakazu zawarcia umowy.

Uzasadnienie
Zamawiający – Wojewódzki Szpital im. Św. Ojca Pio w Przemyślu, ul. Monte Cassino
18, 37-700 Przemyśl, prowadzi w trybie przetargu nieograniczonego, postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa stołów operacyjnych i sprzętu
medycznego”, numer referencyjny: DZP/34/PN/2020. Ogłoszenie o zamówieniu zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 29.09.2020 r., nr 2020/S
189-455762.
W postępowaniu tym wykonawca GETINGE Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14,
02-823 Warszawa złożył odwołanie (sygn. akt KIO 2956/20).
W dniu 16 listopada 2020 r. zamawiający, na podstawie art. 183 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej: „ustawą Pzp”,
złożył wniosek o uchylenie zakazu zawarcia umowy.
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Pismem z dnia 17.11.2020 r. odwołujący oświadczył, że cofa odwołanie, wskutek
czego postępowanie odwoławcze (KIO 2956/20) zostało umorzone.

Zgodnie z art. 183 ust. 5 ustawy Pzp, Izba umarza w formie postanowienia
postępowanie wszczęte na skutek złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, jeżeli jego
rozpoznanie stało się bezprzedmiotowe, w szczególności z powodu:
1) ogłoszenia przez Izbę orzeczenia przed rozpoznaniem wniosku,
2) cofnięcia wniosku.
W niniejszej sprawie postępowanie odwoławcze zostało umorzone, a postanowienie
o umorzeniu zostało ogłoszone. Oznacza to, że zamawiający może zawrzeć umowę
w sprawie zamówienia publicznego, zatem postępowanie w sprawie uchylenia zakazu
zawarcia takiej umowy, stało się bezprzedmiotowe.

Stosownie do art. 183 ust. 4 zdanie drugie ustawy Pzp na niniejsze postanowienie
skarga nie przysługuje.

Przewodniczący: ……..…....…………
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