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Sir-'dlce d nia : 2019-09-11

ZAWIADOMIENIIE
o uniewai:nieniu postqpowania

Szanowni Pafistwo,
Uprzejmie informujemy, iz na podsfawie art.93 ust.2 ustawy z dnia 29:;tycznia 2004 roku

Prawo Zanr6wiefi Prublicznych (t.j. Oz. U. z 2A78 r, poz, 198€i z poLn. zm,) Zamirwiajqcy w
postqpowaniu o udzielenie zarn6wienia publicznego, prowadzonym w trybie przetargu

nieograniczonego na:

Dostawq sprze'tu iwyposaienia medycznego do SP ZOZ Siedlce, w ramacllt projektu "Poprawa
jako6ci udzielanych fwiadczef zdrowotnyctr popnzez przebudowq Bloku Operacyjnego i Oddzialu

Anestezjollogii i Intensywnej Terapii z dostosowanienn infrastrukturi/ oraz zakupem sprzqtu
medycznego oraz ut'worzenie Oddziafu Rghabilitacji Kardiologilcznej stacjonerrnej i dziennej wraz z

doposaienfiem w specjalistyczny sprzet r4edyczny w SPZOZ w Siedlcach"",

llStrorra SPZC) Z liiedlce, spQrz. Robert Misiak

byl zobowiilza ny u niewa2n ic

Nr

zada nia

]femat
Pow6d uniewaznienia

4 dostawa sprzqtu i wyposaienia medy'62nsgo do SP ZOZ Sfiedlce - Zirdanie nr 4

brak waznej oferty lub wniosku: brak wa2nych ofert
6 dostawa sprzqtu i wyposaienia medycznego do SP ZOZ Siedlce - Ziadanie nr 6

cena przewyl.sza przeznaczonA kwotq: cena oferty najkorzystrrilerjszerj - 296 460,OO zl,

przekracza kwotq, kt6rq Zamayviajqcy prrzeznaczyl na realizacjq zam6wiienia tj.238 000,00

zl

8 dostawa sprzqtu i wyposa2enia tnedycznego do SP ZOZ Siedlce - Ziadanie nr 8
cena przewy2sza przezr'raczonA kwotq: cena oferty na1'korzystniieljszerj - 696 600,00 zl,

przekracza kwotq, kt6rq Zamawiajqcy prrzeznaczyl na realizacjq zarn6w;ienia tj. 378 000,00

zl

10 dostawa sprzqtu i wyposaienia tnedycznego do SP ZOZ Siedlce - Zadanie nr 10

cena przLrwyi.sza przenraczonq kwoltq: cena oferty najkorzystnieljszerj - 37E 000,00 zl,

przekracza kurotq, kt6rq Zamawiirjqcy przeznaczyl na realizacjq zam6wienia tj.:150 000,00
zl

1.1 dostawa sprzQtu i uryposaienia medycznego do SP ZOZ Siedlce - Zadanie nr 11

cena przewyzsza przeznaczonE kwott;: cena oferty najkorzystniejszej - 50 000,00 zl,

przekracz:a kwotq, kt6rq Zamawiajqcy przeznaczyt nia realizacjq zam6vrienia tj. 88 560,00

zl

15 dostawa sprzetu iwyposaienia medycznego do SP ZOZ Siedlce - Zadarnie nr 15

cena przewyisza przeznaczonE kwotq: cena oferty najkorzystniejszej - 2t 600,00 zl,

przekracz:a kwotq, kt6rq Zamawiajqclr przeznaczyl na realizacjq zam6vvienia tj. 12 000,00
zl



dostawa sprzetu i wyposaienia medycznego do sp ZoZ siedlce - iladanie nn 17
cena pr;zewy2sza przeznaczonq kwol.q: cena oferty najkorzystniejs:zej - 1,6 74O,oO zl,
przekracza kwotq, kt6rq Zamawiajqcy przeznaczyl rra realizacjq zam6,wienia tj, 10 0OO,OO

zl

dostawa sprzetu komputerowego do SP ZOZ Siedlce - Zadanie nn 22
cena pr:rewylsza przetnaczona kwote: cena oferty najkorzystnriejszej - 39 237,00 zl,
przekr;acza kwotq, ktrirq Zamawiajqcy przeznaczyl rra realizacjq zam6'wienia tj. 30 OOO,00
zl

dostawa sprzetu iwyposaienia medycznego do sP ZoZ siedlce - zadarnie nr 23
cena pr:rewy2sza przeznaczona kwotq: cena oferty najkorzyr;tnriejseej - 40 000,00 zl,
przekriacza kwotq, kt6rq Zamawiajqcy przeznaczyl na realizacjq zamdurienia tj.84 01,46,04
zl

Jednocze6nie zawiadamiarny, i2 rruylqcznie od niezgodnej z prz:etpisami ustawy Prawo
Zam6wien Publicznlrch czynnoSci Zamawiajqcegrr podjqtej w postqllowaniu o ud:lielenie zam6wienia
lub zaniechania czynno:5ci, do ktirrej Zamawia.iqcy jest zobowiqzany na po,dstawie ustawy Prawo
Zam6wiefi Publicznych przysluguje odwofanie, z zastrzeieniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo
Zam6wieri Publicznlrch. Odwotanie wnosi siq w terminach i formie, okredlonych w art. I82 oraz art.
L80 ust.4 ustawy Prawo Zamriwieli Publicznych.
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