
il,qi,..(.1.i.i:::'.t ::*. -.. i::.,...

Sarnodzielny Pu bliczny Zaklad
Kilifiskiego 29
08-110 Siedlc:e

Opieki Zdrowotnej

Pismo : przegl4dy /251/2019 Siedlce dnia: 2019-03-05

zAwrADOr\{IENTE
o unier{ainieniu postgpowania

Szanowni Paitstuto,

Upr;zejnLie inforrnujemy, i:L na pods]taLwie art.93 ust. 2 ustawy z dnia 29 sLycznia 2004 roku
Prawo ZanSwieh Publicznych (tj. Dz, IJ,. z 2018 r. poz. 19g6) Zamawiaj4cy w postgpowaniu o

udzie'lenie zam6wienia publicznego, prdvradzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:
Przegl4dy i konserwacje aparatury medjcznej,

byl zob ow iqza ny uni ewaZnid nastgpuj Qce cZE: S ci :
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cena przewyZsza prz:'eznaczon| kwotq: cena oferty najkouryrstniejszej - 20 295,00 zl.
przek;''racza ltwotg, ktor4Zamawiaj4cy przez,naczyl narealizacjg zam6wienia d. 17 000,00 zt'--:---.----_-
zarlanie 3 - myjnia

brak waznej oferty lutr wniosku:

zadlanie 4 - Okulistvka

br a.k w a2nejoferty lut, wniosku :

zadanie 5 - Otolaryngologia

brak waznej oferty lub wniosku:

zadanie 6 - Sterylizatornia

cena przew'y'zsza przeznaczon4t kwotg: ce,na ofefiy najkorzyst,niejsze.j _ 110 910,33 zl,
ptzekracza kwotg, kt6r'4Zamawiu.iq"y przeztaczylnarealizacjgzam6wienia tj. 36 000,00 zt
;"d;'ri" 7 - 't"I"-"ttt-
cena przewyLsza przeznaczond, kwotg: cena oferty najkorzy:;tniejszej - g 26s,60 zl,
prze>kracza kwotg, kt6r4 Zantawih"iA.y przentaczyl na realizacjEzarn6wienia tj. 6 000,00 zl
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cena przewr,TLsza przeznaczonQ kwotp: cerna ofeffjz najkorzyst.niejszej - 24 354,00 zl,
przetkraczakwotg, kt6t4Zamawipjacv przezraczylnarealizacjEza.m6wieniatj.20 000,00 zl
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Sprawg prowadzi - Anna Jastrzgbska
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zadanie l1 - myjnia

cena przewyitsza pt'zeznaczo\q kwotg: oena oferty najkorzystniejszej - 50 194,00 zl,

ptzekracza kwotg, kt6r4Zamad,iaj4cy przez,naczylnarealizacjEzam6wienia tj.43 000,00 z+

JerlnoczeSnie zawiadamiamy, i2 wytqcznie od niezgodnej z przepisami ustawy prawo

Zam(iwiefi Publicznych czynnoSci Zamawill4cego poctjgtej w postgpowaniu o udzielenie zam6wienia

lub z;aniechania crynno$ci, do kt6rei Zai'urwiaj4cy jest zobowi4zany na podstawie ustawy prawo

Zamdwieh Publicznych przysluguje odwg.lanie, z z,astrzeheniem aft. 180 ust, 2 ustawy prawo

Zam6wief Publicznych. Odwolanie wnosi sig w terminach i formie, okre$lonych w art. l8Z oraz art.

180 ust, 4 ustawy Prawo Zam6wiefi Publiclnych.
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