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ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zamówień
częściowych nr 4.
Szanowni Państwo,
Szpitale Wielkopolski Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Lutyckiej 34, działając jako
Zamawiający zgodnie z brzmieniem art. 92 ust. 1 pkt 7) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień
publicznych (zwane dalej ustawą Pzp) informuję o unieważnieniu postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w przedmiocie: „Wyposażenie Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka
w meble” dla zamówienia częściowego nr: 4: Dostawa wraz z montażem mebli stalowych.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp zgodnie z którym „Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczna: Oferta złożona w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego dla ww. zamówienia częściowego przewyższa kwotę przeznaczoną na realizację
zamówienia o: 614 288,80 zł i nie została wyrażona zgoda na jej zwiększenie.
W związku z powyższym Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie
zamówienia częściowego nr 4.
Jednocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności
Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której
Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art.
180 ust. 2 ustawy Pzp. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180
ust. 4 ustawy Pzp.
Z poważaniem
Signed by /
Podpisano przez:

Signed by /
Podpisano przez:

Leszek Stanisław
Sikorski
Szpitale Wielkopolski
Sp. z o.o.

Izabela Bronisława
Marciniak

Date / Data: 202012-11 16:03

Date / Data: 202012-10 14:16

„Szpitale Wielkopolski” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców przy Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000385647 NIP 7831671893
Kapitał zakładowy wynosi 14.000.000 PLN

