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Znak sprawy  

  

 

 

Do wszystkich Wykonawców 
 

 

 

Dotyczy: zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawy środków dezynfekcyjnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla 

Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 
 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETÓW: 1, 3 i 4 
 

 

Dyrektor SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 

działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą PZP, unieważnia 

ww. postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Pakietów: 1 i 3, ponieważ ceny 

najkorzystniejszych ofert przewyższają kwoty, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia. 
 

Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: 

dotyczy Pakietu 1 

Cena najkorzystniejszej oferty (14 127,34 zł brutto) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 8 683,36 zł brutto. 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 5 443,98 

zł brutto. 
 

dotyczy Pakietu 3 

Cena najkorzystniejszej oferty (133 372,80 zł brutto) przewyższa kwotę, jaką Zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 72 676,80 zł brutto. 

Kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 60 696,00 

zł brutto. 
 

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Ustawy PZP, 

unieważnia ww. postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Pakietu 4, ponieważ nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
 

Faktyczne uzasadnienie unieważnienia: 

Jedyna złożona oferta w ww. postępowaniu o udzielenie zamówienia w zakresie Pakietu 4 została 

odrzucona, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 
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Mając na względzie powyższe okoliczności, unieważnienie ww. postępowania o udzielenie 

zamówienia w zakresie powyższych pakietów jest zasadne i konieczne. 
 

Ww. postępowanie o udzielenie zamówienia w zakresie Pakietów: 2 i 5 zostanie 

rozstrzygnięte w terminie późniejszym. 
 

 

 

 Dyrektor 

Bogdan Łaba 
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