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ZAWIADOMIENIE O  
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

(dotyczy pakietu nr 2,3,6) 
 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn 
Modernizacja Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Sanoku poprzez doposażenie w sprzęt i aparaturę 

medyczną w celu utrzymania III poziomu podstawowego zabezpieczenia szpitalnego – część 3 dla 
SPZOZ w Sanoku nr postępowania SPZOZ/PN/17/2019 

 
 

I. Działając na postawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawa zamówień publicznych Zamawiający unieważnia 
postępowanie dla pakietu nr 3. 
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 niepodlegajacego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt. 2 i 3. 
Uzasadnienie faktyczne - Na pakiet nr 3 nie wpłynęła żadna oferta, dlatego też postępowanie w tym zakresie 
podlega unieważnieniu 

 
II. Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający unieważnia w/w postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Pakietu nr 2. 
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 
Uzasadnienie Faktyczne- w przedmiotowym postępowaniu w zakresie Pakietu nr 2 –jedyna i jednocześnie 
najkorzystniejsza oferta firmy Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” Wrocław Oddział Kraków, 
ul.Balicka 117, 30-149 Kraków przewyższa kwotę przeznaczoną na wykonanie zamówienia o 5 694,77 zł, 
a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym 
Zamawiający unieważnia pakiet nr 2. 
 
III. Działając na podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych 
Zamawiający unieważnia w/w postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Pakietu nr 6. 
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 
Uzasadnienie Faktyczne- w przedmiotowym postępowaniu w zakresie Pakietu nr 6 –jedyna i jednocześnie 
najkorzystniejsza oferta firmy Informer Med. Sp. z o.o, ul.Winogrady 118, 61-626 Poznań przewyższa 
kwotę przeznaczoną na wykonanie zamówienia o 106 677,00 zł, a Zamawiający nie może zwiększyć kwoty 
do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający unieważnia pakiet nr 6. 
 
 
Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo zamówień publicznych – dział VI ,, Środki ochrony prawnej” 
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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 faxem lub e-mail w szczególności na załączonym 
firmowym druku potwierdzenia, w przeciwnym przypadku w razie spraw spornych Zamawiający zastrzega sobie 
prawo posłużenia się w celach dowodowych potwierdzeniem nadania faksu oraz wysłania korespondencji 
listowej 
 

 
 
 

  Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otrzymują: 

1. Informer Med. Sp. z o.o Ul.Winogrady 118, 61-626 Poznań 
2. MedMech Michał Polański Ul.Józefa Marka 19a/38, 34-600 Limanowa 
3. Lubuskie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ROMAR” Roman Marciniak Ul.Klińskiego 12, 63-000 Środa 

Wlkp 
4. KONKRET Sp. z o.o Sp.K Ul.Dworcowa 15A, 86-200 Chełmno 
5. FORMED Sp. z o.o Ul. Leśnianka 97, 34-300 Żywiec 
6. Centrum Zaopatrzenia Medycznego „CEZAL” Wrocław Oddział Kraków Ul. Balicka 117, 30-149 Kraków 
7. SOLUTIONS FAMED Żywiec Sp. z o.o Sp.K Ul.Fabryczna 1, 34-300 Żywiec 
8. A/a 


