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  ZAWIADOMIENIE O UNIEWA śNIENIU POSTĘPOWANIA  
 

Na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz. U. .z 2010 r. Nr 113, poz.759 dla Pzp) Szpital Specjalistyczny Nr 1 w Bytomiu  
informuję, Ŝe   postępowanie o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn: „Dostawa materiałów medycznych niezbędnych do operacji witrektomii 
tylnej oraz dzierŜawa mikroskopu operacyjnego okulistycznego z systemem wizualizacji tylnego 
odcinka gałki ocznej podczas operacji witrektomii ” ZP/PN/07/2013 w Pakiecie nr 1 i nr 2 zostaje 
uniewaŜnione, poniewaŜ oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę jaką Zamawiający moŜe 
przeznaczyć na finansowanie zamówienia. 
Zamawiający informuje równieŜ, Ŝe nie moŜe zwiększyc przewidzianych wcześniej przez siebie kwot. 

 
Uzasadnienie 

 Podstawą prawną uniewaŜnienia postępowania jest art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, który stanowi, Ŝe zamawiający uniewaŜnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeŜeli 
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniŜszą ceną przewyŜsza kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba Ŝe zamawiający moŜe zwiększyć tę kwotę 
do ceny najkorzystniejszej oferty. 

 
Dla Pakietu nr 1 bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia w wysokości 16 200,00 zł brutto, cena najtańszej oferty wynosi  
34 020,00 zł brutto. Zamawiający nie ma moŜliwości zwiększenia tej kwoty co skutkuje obowiązkiem 
uniewaŜnienia postępowania w Pakiecie nr 1. 
 
Dla Pakietu nr 2 bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć 
na sfinansowanie zamówienia w wysokości 236 880,00 zł brutto, cena najtańszej oferty wynosi  
247 082,40 zł brutto. Zamawiający nie ma moŜliwości zwiększenia tej kwoty co skutkuje obowiązkiem 
uniewaŜnienia postępowania w Pakiecie nr 2. 
 
Zamawiający informuje równieŜ, Ŝe nie moŜe zwiększyc przewidzianych wcześniej przez siebie kwot. 
 
W przedmiotowym postępowaniu złoŜono następujące oferty: 
Numer 

oferty 

Nazwa (firma) i adres 

wykonawcy 

 

Cena 

1 

Inov 8 Sp. z o. o. 
Spółka komandytowa 
ul. Koński Jar 2/29 
02-785 Warszawa  

Pakiet I: 34 020,00 zł brutto 
Pakiet II:  nie dotyczy 

 



 2 

2. 

BELAMED Sp. z o. o. 
ul. Okoniowa 9 

40-748 Warszawa 

Pakiet I: nie dotyczy 
Pakiet II: 247 082,40 zł brutto 

 
 
 
 
 
 

dr n. med. Andrzej Tomczyk 
p.o. Dyrektor 

Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: 
- Wykonawcy, 
- strona internetowa Zamawiającego, 
- tablica informacyjna 
- a/a 
Przygotowanie: 
Beata Jonak 


