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Bochnia, dn. 21.02.2019 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-2/2019 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

(dotyczy pakietów nr 2, 3, 9, 15) 

na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r 

(dalej: ustawa Pzp) 
 

Działając jako Zamawiający, w postępowaniu którego przedmiotem jest Dostawa materiałów opatrunkowych oraz 
obłożenia pola operacyjnego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy 

im. bł. Marty Wieckiej, na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp niniejszym pismem, informuje o unieważnieniu 

postępowania na:  
 

Pakiet nr 2 - Opatrunki specjalistyczne I. 
 
Podstawa prawna: 
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli nie złożono 
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu” 
 
Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

Pakiet nr 3 - Opatrunki specjalistyczne II 
 
Podstawa prawna: 
Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli nie złożono 
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu” 
 

Uzasadnienie faktyczne: 
W postępowaniu do upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 

 
Pakiet nr 9 -  Materiały higieniczne I  (podkłady, pieluchy dla noworodków, dzieci i dorosłych) 
Podstawa prawna: 
zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli: cena 
najkorzystniejszej oferty 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:  
Zamawiający stosownie do art. 86 ust 3 i 5 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego Zamówienia oraz po otwarciu ofert zamieścił informację na stronie internetowej. 
Do terminu składnia ofert, została złożona jedna oferta przewyższające kwotę, którą Zamawiający zmierzał i mógł przeznaczyć 

na sfinansowanie Zamówienia. 

 
Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty: 

Pakiet nr 9 -  Materiały higieniczne I  (podkłady, pieluchy dla noworodków, dzieci i dorosłych) 

Numer oferty 9. 

Nazwa i adres Wykonawcy 

KONSORCJUM FIRM: 
CitoNet-Kraków S.A. (Lider) 
Ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków, woj. małopolskie 
Toruńskie Zakłady Materiałów opatrunkowych S.A. (członek) 
Ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie 
Tel./fax.: 12/ 656 09 38 / 656 09 64,  
e-mail: monika.niewiadomska-bochenek@tzmo.com.pl  

Cena oferty brutto (opcja 100%) 105 069,58 zł 

Termin wykonania Zamówienia Zgodny z określonym przez Zamawiającego w SIWZ 

Warunki płatności Zgodne z określonymi warunkami przez Zamawiającego w SIWZ 

Okres gwarancji Zgodny z określonym przez Zamawiającego w SIWZ 
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Pakiet nr 15 -  Odzież i obłożenia porodowe jednorazowego użytku 
 
Podstawa prawna: 
zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zmówienia, jeżeli: cena 
najkorzystniejszej oferty 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:  
Zamawiający stosownie do art. 86 ust 3 i 5 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego Zamówienia oraz po otwarciu ofert zamieścił informację na stronie internetowej. 
Do terminu składnia ofert, została złożona jedna oferta przewyższające kwotę, którą Zamawiający zmierzał i mógł przeznaczyć 
na sfinansowanie Zamówienia. 

 
Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące oferty: 

Pakiet nr 15 -  Odzież i obłożenia porodowe jednorazowego użytku 

Numer oferty 9. 

Nazwa i adres Wykonawcy 

KONSORCJUM FIRM: 
CitoNet-Kraków S.A. (Lider) 
Ul. Gromadzka 52, 30-719 Kraków, woj. małopolskie 
Toruńskie Zakłady Materiałów opatrunkowych S.A. (członek) 
Ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie 
Tel./fax.: 12/ 656 09 38 / 656 09 64,  
e-mail: monika.niewiadomska-bochenek@tzmo.com.pl  

Cena oferty brutto (opcja 100%) 107 366,19 zł 

Termin wykonania Zamówienia Zgodny z określonym przez Zamawiającego w SIWZ 

Warunki płatności Zgodne z określonymi warunkami przez Zamawiającego w SIWZ 

Okres gwarancji Zgodny z określonym przez Zamawiającego w SIWZ 

 

 
 
 

p.o. DYREKTOR 
 

Jarosław Kycia 
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