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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH: 
PAKIET NR 2 i 11 

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn zm.) zwaną p.z.p., 
Zamawiający informuje, iż dokonał unieważnienia przedmiotowego 
postępowania pn.  „Sukcesywną dostawę środków ochrony osobistej 
i materiałów medycznych” - ACS/01/2021/TP w zakresie Pakietów nr 2 i 11, 
a mianowicie: 

1. Na podstawie art. 255 pkt. 3) ustawy p.z.p., w związku z art. 226 ust. 1 pkt 5) 
ustawy p.z.p. unieważnienie postępowania w zakresie Pakietu nr 2. 
 
Uzasadnienie prawne:  art. 255 pkt 3) ustawy p.z.p.  
 
Uzasadnienie faktyczne:  
W niniejszym postępowaniu złożono 3 oferty. Oferty dwóch Wykonawców 
(J. Chodacki, A. Misztal Medica Spółka Jawna oraz EM Poland sp. z o.o.) 
podlegały odrzuceniu jako że ich treść jest niezgodna z warunkami 
zamówienia. Oferta jest niezgodna w sposób zasadniczy i nieusuwalny, wada 
oferty nie podlega przyjęciu i uzasadnia jej odrzucenie na podstawie przepisu 
art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy p.z.p. Trzecia złożona oferta przewyższa 
kwotowo środki jakie Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. Jednocześnie Zamawiający informuje, że podjął decyzję 
o niezwiększaniu kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w tym 
pakiecie. 
 
W związku z tym, że oferta z najniższą ceną, przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, zaistniały 
przesłanki z art. 255 pkt 3) ustawy p.z.p obligujące Zamawiającego do 
unieważnienia postępowania w zakresie Pakietu nr 2. 

 
2. Na podstawie art. 255 pkt. 1) ustawy p.z.p. unieważnienia niniejsze 

postępowania w zakresie Pakietu nr 11. 
 

Uzasadnienie prawne:  art. 255 pkt 1) ustawy p.z.p.  
 
Uzasadnienie faktyczne:  
W niniejszym Pakiecie nie złożono żadnej oferty . 
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