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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn 
Świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów dla SPZOZ w Sanoku 

nr postępowania SPZOZ/PN/23/2019 
 
I. 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 1. 
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 1 –jedyna i jednocześnie 
najkorzystniejsza oferta firmy Konsorcjum: RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o (LIDER) Ul. Trzecieskiego 14, 38-
460 Jedlicze REMONDIS MEDISON RZESZÓW Sp. z o.o (Członek Konsorcjum) Ul. Hetmańska 120, 
35-078 Rzeszów przewyższa kwotę przeznaczoną na wykonanie zamówienia o 795 355,20 zł, a 
Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym 
Zamawiający unieważnia pakiet nr 1. 
 
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 REMONDIS MEDISON RZESZÓW Sp. z o.o Ul. Hetmańska 120, 35-078 
Rzeszów przewyższa kwotę przeznaczoną na wykonanie zamówienia o 11 106,72 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 3. 
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 3 –jedyna i jednocześnie 
najkorzystniejsza oferta firmy Konsorcjum: RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o (LIDER) Ul. Trzecieskiego 14, 38-
460 Jedlicze REMONDIS MEDISON RZESZÓW Sp. z o.o (Członek Konsorcjum) Ul. Hetmańska 120, 
35-078 Rzeszów przewyższa kwotę przeznaczoną na wykonanie zamówienia o 14 065,92 zł, a Zamawiający 
nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty. W związku z powyższym Zamawiający 
unieważnia pakiet nr 3. 
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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 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. REMONDIS MEDISON RZESZÓW Sp. z o.o Ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów 
2. Konsorcjum: RAF-EKOLOGIA Sp. z o.o (LIDER) Ul. Trzecieskiego 14, 38-460 Jedlicze REMONDIS 

MEDISON RZESZÓW Sp. z o.o (Członek Konsorcjum) Ul. Hetmańska 120, 35-078 Rzeszów 
3. A/a 


