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ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERTY / 
UNIEWA ŻNIENIU POSTEPOWANIA

w postępowaniu dotyczącym wyboru wykonawcy  na zakup sprzętu  endoskopowego dla
SPZOZ w Sanoku , ul. 800-lecia 26,  nr postępowania SPZOZ/PN/22/2018 

1.   Na podstawie art. 89 ust.1 pkt.7b Zamawiający odrzuca ofertę  Wykonawcy  VARIMED Sp.
zo.o., ul. Kościuszki  115/4U, 50-442 Wrocław
Uzasadnienie Prawne- Zamawiający odrzuca ofertę,  jeżeli  wadium nie zostało wniesione lub zostało
wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał wniesienia wadium 
Uzasadnienie Faktyczne-   Zamawiający  zgodnie  z  zapisami   Specyfikacji  Istotnych  Warunków
Zamówienia oraz treścią  ogłoszenia o zamówienia wymagał wniesienia wadium w kwocie  18500,00zł
natomiast  Wykonawca  VARIMED Sp.  zo.o.,  ul.  Kościuszki   115/4U,  50-442  Wrocław,wniósł
gwarancję ubezpieczeniową zapłaty wadium na sumę gwarancyjną  1850,00zł w związku z powyższym
oferta   podlega odrzuceniu.

2.   Na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień  Publicznych
Zamawiający unieważnia w/w postępowanie o udzielenie  zamówienia 
Uzasadnienie  Prawne-  Zamawiający  unieważnia  postępowanie  o  udzielenie   zamówienia,   jeżeli  nie
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął  żaden wniosek o dopuszczenie do
udziału  w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3
Uzasadnienie Faktyczne-  w przedmiotowym postępowaniu złożono jedną ofertę która została odrzucona
w związku z czym postępowanie zostaje unieważnione

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia  29 stycznia
2004r. Prawo zamówień publicznych – dział VI ,, Środki ochrony prawnej”

Zamawiający  zawrze  umowę  w  sprawie  zamówienia  publicznego  z  wybranym  w  tym
postępowaniu Wykonawcą w terminie zgodnie z art. 94 ustawy Pzp 

Proszę o potwierdzenie  otrzymania  niniejszego pisma, w przeciwnym przypadku w razie  spraw spornych
Zamawiający zastrzega sobie prawo posłużenia się w celach dowodowych potwierdzeniem  nadania faksu,
wysłania e-maila oraz wysłania korespondencji listowej.

           
 Z poważaniem

Otrzymują:
1.  VARIMED Sp. zo.o., ul. Kościuszki  115/4U, 50-442 Wrocław
2.  a/a
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