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Bochnia, dn. 30.08.2019 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-32/2019 

 
Uczestnicy postępowania 

o udzielenie Zamówienia publicznego 

dotyczy zadania nr 5 
 

ZAWIADOMIENIE 
o unieważnieniu czynności wyrobu najkorzystniejszej oferty 

Zadanie nr 5 Respiratory Bennet 

 
 

Działając na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa 

Pzp), niniejszym pismem Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty 
na pakiet nr 4 w postępowaniu o udzielenie Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego, którego przedmiotem są Usługi w zakresie wykonywania okresowych przeglądów technicznych 

i konserwacji oraz napraw aparatury, sprzętu medycznego i technicznego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej, dokonaną w dniu 23.08.2019r. oraz zawiadamia 

o powtórzeniu czynności oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu. 
 

Unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty  
Zamawiający informuje o unieważnieniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty na Zadanie nr 5 Respiratory 

Bennet Wykonawcy:  

Przedsiębiorstwo Techniki Medycznej Anes-Med Sp. Z o.o. 
Ul. Chocimska 11/14, 00-791 Warszawa 

Tel./fax.: 22 6467287/ 2111251, e-mail: anesmed@anesmed.pl 
 

Uzasadnienie: 

Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza w zadaniu nr 5, obliczając cenę przedmiotu 
zamówienia w zadaniu nr 5 w CZĘŚĆ II. - NAPRAWY, nie podał stawki podatku VAT, tym samym popełniając błąd 

w obliczaniu ceny. 
Zamawiający podjął decyzje o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności z uwagi na fakt, iż uprzednio podjęte 

czynności obarczone są wadą. Zamawiający wybrał najkorzystniejszą ofertę z naruszeniem art. 89 ust. 1 pkt 6 ustawy 
Pzp, której treść zawiera błędy w obliczeniu ceny.  

 

Z powyższych względów postanawiano jak na wstępie. 
O ponownym wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający poinformuje odrębnym pismem. 
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