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Do wszystkich uczestników postępowania 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 
W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn „na dostawę artykułów 

spożywczych dla SPZOZ Sanok” 
nr postępowania SPZOZ/PN/13/2019 

 
I. Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt.7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 4. 
Uzasadnienie Prawne- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli 
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego 
Uzasadnienie Faktyczne- w przedmiotowym postępowaniu jedyna i jednocześnie najkorzystniejsza oferta 
firmy Hurt Detal Handel Obwoźny Halina Bułdak Ul. Stapińskiego 5, 38-500 Sanok,  którego oferta została 
wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie pakietu nr 4 odstąpił od zawarcia umowy wobec czego 
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu nr 4. 
 
II.Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4, art.93 ust.1 pkt.1, art. 93 ust.1 pkt.7   oraz ustawy z dnia 29 
stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający unieważnia w/w postępowanie o udzielenie 
zamówienia w zakresie Pakietu nr 5.  
Uzasadnienie Prawne-  
-Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli: 
-cena najkorzystniejszej oferty przewyższa lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć 
tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty 
- najtańsza oferta jest niezgodna z SIWZ. 
- Wykonawca odmówił podpisania umowy 
Uzasadnienie Faktyczne- w przedmiotowym postępowaniu w zakresie Pakietu nr 5 zostało złożone 3 oferty  
- najtańsza oferta Wykonawcy Podkarpackie Gospodarstwa Drobiarskie „OVO-RES” Sp. z o.o Ul. 
Kolejowa 16, 36-040 Boguchwała. została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 natomiast 
–oferta firmy Hurt Detal Handel Obwoźny Halina Bułdak Ul. Stapińskiego 5, 38-500 Sanok przewyższa 
kwotę przeznaczoną na wykonanie zamówienia, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny 
najkorzystniejszej oferty oraz treść oferty Wykonawcy. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia 
pakiet nr 5. 
- Wykonawca WYBORNE JAJO Jerzy Szkaradek Ul.Krakowska 55, 33-300 Nowy Sącz, którego oferta 
została wybrana jako najkorzystniejsza w zakresie pakietu nr 5 odstąpił od zawarcia umowy 
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych – dział VI ,, Środki ochrony prawnej” 
 

  Z poważaniem 
 
 


