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Parczew, dnia 11.06.2012 r. 
Sekcja Zamówień Publicznych                                                                                                          
Fax: 83/ 355 21 13 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3522/8/9/2012 
Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostosowanie SP ZOZ w Parczewie do 
wymogów określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w celu podniesienia jakości 
świadczonych usług medycznych 

Projekt dofinansowany ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013. 

 

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami), Zamawiający 

zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o unieważnieniu postępowania 

o udzielenie zamówienia. 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty:  

 
 

Numer 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
 

 
Wartość netto 

zł 

Wartość 
brutto zł 

1 

 
Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlowe i 
Usługowe DOMBUD Sp.z o.o. 
Ul. Brzeska 174, 21-6500 Biała Podl. 
LIDER KONSORCJUM 
i 
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 
AGA-BUD Ireneusz Hałabuda 
Al. Jana Pawła II 196, 21-500 Biała Podl. 
 

 
 
 
 

5 935 022,74 

 
 
 
 

7 199 979,67 

2 
ANCHOR Sp. z o.o., ul. Zastawie 3, 
16-070 Choroszcz 
 

 
5 565 600,00 

 
6 736 938,00 

 
 

Unieważnienie postępowania 
 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty 

lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

 

Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie całości 

przedmiotowego zamówienia kwotę w wysokości  5 110 629,49 zł brutto. Złożono dwie 

oferty przewyższające możliwości finansowe Zamawiającego.  Zamawiający nie może 

zwiększyć kwoty przeznaczonej do udzielenia zamówienia do ceny złożonej 
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najkorzystniejszej oferty (oferty z najniższą ceną). 

Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia 

postępowania na ww. podstawie prawnej. 

Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 

pkt 4) jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 93 ust. 5 ustawy Prawo 

zamówień publicznych w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia Zamawiający na wniosek Wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie 

zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego 

samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 

 

 

                                               
                                      Podpisał:  
                                                                                                  Dyrektor  
                                                                                              Samodzielnego Publicznego  
                                                                                             Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                                                                                                      w Parczewie  

                                                                                                mgr Janusz Hordejuk 

 


