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Bochnia, dn. 30.06.2021 r. 

ZNAK POSTĘPOWANIA DZ-271-1-13/2021 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
(DOTYCZY PAKIETÓW NR 1, 13) 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

podstawie art. 132 i następnych Ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), na: Dostawę odczynników wraz z dzierżawą aparatury diagnostycznej dla 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpital Powiatowy im. bł. Marty Wieckiej – część II, 
 

Na podstawie z art. 260 PZP, Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o unieważnieniu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie: 

 

Pakiet nr 1 - Odczynniki do analizatora do moczy wraz z dzierżawą analizatora 
 

Uzasadnienie prawne:  
Art. 255 ust. 2 PZP: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli wszystkie złożone wnioski 

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu 

 
Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu do upływu terminu składania ofert została złożona jedna oferta, która została odrzucona na 
podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 Ustawy PZP, ponieważ jej treść jest niezgodna z warunkami Zamówienia. 
 

Pakiet nr 13 - Paski i płyn kontrolny do glukometrów   

 

Uzasadnienie prawne:  
Art. 255 ust. 3 PZP: Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie Zamówienia, jeżeli cena lub koszt 

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 lub kosztu najkorzystniejszej 

oferty 

 
Uzasadnienie faktyczne: 

W postępowaniu zostały złożone dwie oferty, których ceny brutto przekraczają kwotę, którą Zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 
 
 

 

Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej                  

w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX PZP. 
 

 
DYREKTOR  

Jarosław Kycia 

 
 
 


