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Bochnia, dn. 29.03.2019 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-3/2019 
 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
(dotyczy pakietu nr 11) 

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 odczynników wraz z dzierżawą 
aparatury diagnostycznej 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 11 - Płytki gotowe, testy lateksowe, odczynniki 
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 nie podlegająca odrzuceniu, 
przewyższająca kwotę, którą Zamawiający zmierzał i mógł przeznaczyć na sfinansowanie Zamówienia. 
 
Do upływu terminu składania ofert złożona została następująca oferta nie podlegająca odrzuceniu: 
 
Numer oferty 8. 

Nazwa i adres Wykonawcy 
Argenta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  
ul. Polska 114, 60-401 Poznań, Województwo wielkopolskie  
Tel. / fax.: 690 502 904; e-mail: m.woroniec@argenta.com.pl  

Cena oferty brutto (opcja 70% ) 54 821,49 zł 

Cena oferty brutto (opcja 100% ) 78 316,42 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 
 
Dziękujemy za udział w postępowaniu. 

 
 

p.o. DYREKTOR 
 

Jarosław Kycia 


