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Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
PUM w Szczecinie 

Dział Zamówień Publicznych 
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 

 

Szczecin, dn. 25.05.2015 r. 

Znak sprawy: ZP/220/49/15 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę łóżek szpitalnych, szafek 
przyłóżkowych, taboretów, foteli do pobierania krwi oraz regałów archiwizacyjnych. 

 

ZAWIADOMIENIE  O  ROZSTRZYGNI ĘCIU POSTĘPOWANIA NA ZADANIA NR 2 I 4  
 
 
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia ww. postępowania. 

 
ZADANIE NR 2 - UNIEWA ŻNIONE 

 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
 
Oferta nr 2 – TRONUS POLSKA Sp. z o. o. 
Ul. Ordona 2A  
01-237 Warszawa 
 
b) unieważnienie postępowania: 
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadaniu 2 kwotę 
brutto w wysokości 4 428,00 PLN. Najkorzystniejsza oferta została złożona na wartość 18 021,96 PLN brutto. 
 
Uzasadnienie prawne: Zamawiający winien wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na podstawie 
art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Zamawiający nie uczynił tego, ponieważ postępowanie na zadaniu 2 zostaje 
unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 PZP, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadaniu 2. 
 

ZADANIE NR 4 - UNIEWA ŻNIONE 
  
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
 
Oferta nr 2 – TRONUS POLSKA Sp. z o. o. 
Ul. Ordona 2A  
01-237 Warszawa 
 
b) unieważnienie postępowania: 
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadaniu 4 kwotę 
brutto w wysokości 27 183,00 PLN. Najkorzystniejsza oferta została złożona na wartość 73 323,99 PLN brutto. 
 
Uzasadnienie prawne: Zamawiający winien wezwać Wykonawcę do uzupełnienia dokumentów na podstawie 
art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Zamawiający nie uczynił tego, ponieważ postępowanie na zadaniu 4 zostaje 
unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 PZP, gdyż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą 
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na zadaniu 4. 
 

 
Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o zawiadomieniu o rozstrzygnięciu 
postępowania na zadania nr 2 i 4 zostanie również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na 
tablicy ogłoszeń.  

     Z poważaniem    
 

 


