
Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdrowotnej

Kili6skiego 29

08-110 Siedlce

Sied lce dnia: 2017 -Ot-24

ZAWIADOMIENIE
o uniewainieniu postqPowania

Szanowni Pahstwo,

Uprzejmie informujemy, i2 na podstawie art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

prawo Zam6wiei Publicznych (Dz. U. z201,5r.poz.21,64zpo2n.zm.l Zamawiajqcyw postqpowaniu o

udzielenie zam6wienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: dostawy

nici i siatek chirurgicznych do Szpitala SP ZOZ Siedlce,

byl zobowiqzany uniewa2nii nastqpujqce czqSci:

JednoczeSnie zawiadamiamy, i2 wytqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo

Zam6wied Publicznych czynno6ci Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia

lub zaniechania czynno$ci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiEzany na podstawie ustawy Prawo

Zam6wiefi Publicznych przystuguje odwolanie, z zaslrze2eniem art. l-80 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6wieri Publicznyr:h, Odwolanie wnosi siq w terminach i formie, okreSlonych w art. I82 oraz art.

180 ust.4 ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych.

Nr
zadania

Temat
Pow6d uniewa2nienia

1,t Zadanie nr 11

brak wa2nej oferty

SP ZOZ Siedlce, sporz. Robert Misiak



Samodzielny Publiczny Zakfad Opieki Zdrowotnej
Kiliriskiego 29

08-110 Siedlce

Szonowni Poristwo,

Uprzejmie inforrnujemy, i2

Prawo Zam6wieri Publicznych (Dz.

Siedlce dnia: 2017 -01.-24

ZAWIADOMIENIE
o uniewainieniu postqpowania

na podstawie art. 93 ust, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

U. z2OI5 r. poz.2'J,64 z p62n. zm.) Zamawiajqcy w postqpowaniu o

udzielenie zam6wienia publicznbgo, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:dostawy

nici i siatek chirurgicznych do Sqpitala SP ZOZ Siedlce,

byf zobowiqza ny uniewaznii na gtqpujqce czq5ci:

JednoczeSnie zawiadarpiamy, i2 wylqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo

Zam6wied Publicznych czynnoSpi Zamawiajqcego podjqtej w postqpowaniu o udzielenie zam6wienia

lub zaniechania czynnoSci, do kt6rej Zamawiajqcy jest zobowiEzany na podstawie ustawy Prawo

Zam6wieri Publicznych przystrjguje odwotanie, z zaslrzeieniem art, 180 ust. 2 ustawy Prawo

Zam6wieri Publicznyclr. Odwotqnie wnosi siq w terminach i formie, okre6lonych w art. t82 oraz arL

180 ust. 4 ustawy Prawo Zam6vtied Publicznych.

Zamowiajqcy

Nr
zada nia

Temat
Pow6d uniewa2nien a

7t Zadanie nr 17

brak wa2nej oferty


