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Bochnia, dn. 16.07.2019 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-26/2019 

 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

(dotyczy pakietów nr 1, 2, 3, 7, 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 Dostawa drobnego sprzętu 
medycznego oraz materiałów eksploatacyjnych do sprzętu medycznego 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 1 - Akcesoria do mierzenia ciśnienia i do osłuchiwania pacjenta 

Pakiet nr 2 - Termometry 

Pakiet nr 3 - Akcesoria do resuscytacji 

 
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 7 - Dozowniki tlenowe 
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. 

 

Pakiet nr 11 - Narzędzia chirurgiczne 

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.  

 

p.o. DYREKTOR 
 

Jarosław Kycia 


