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Parczew, 31.12.2015 r. 
Dział Zamówień Publicznych 
fax (83) 355 21 13 
zamowienia@spzozparczew.pl 
 
 

Wszyscy Wykonawcy 
 
 
Oznaczanie sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/11/2015 (4) 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę Aparatu do znieczuleń ogólnych 

i Histeroskopu kompaktowego dla SPZOZ w Parczewie. 
 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 907, z późniejszymi zmianami) 
Zamawiający zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty o: wyborze najkorzystniejszej 
oferty, wykonawcach których oferty zostały odrzucone oraz terminie po którego upływie 
umowa w sprawie zamówienia może być zawarta. 

 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
 
 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 2 oferty. 

Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: 

 cena – 95 % 

 okres gwarancji - 5% 

    - wybrano ofertę z największą ilością uzyskanych punktów. 
 
 

Zadanie nr 2 - Histeroskop kompaktowy 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 2 MEDFinance S.A., Al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź. 
Wartość oferty 84 940,00 zł wraz z podatkiem VAT.  
Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 95 pkt i za oferowany okres 

gwarancji 0 pkt, łącznie 95 pkt.  

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 

oferty najkorzystniejszej. 

                                           
 

ZAMAWIAJĄCY UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE  
 
 

Na Zadanie nr 1 - Aparat do znieczuleń ogólnych 

Oferta Nr 1 Maquet Polska Sp. z o.o. ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa. Wartość 
oferty 130 300,00 zł wraz z podatkiem VAT.  
Uzasadnienie faktyczne:  
Zamawiający przeznaczył kwotę 120 000,00 zł na sfinansowanie zadania nr 1 Aparat do 
znieczuleń ogólnych. Wartość oferty Wykonawcy 130 300,00zł przewyższa kwotę 
przeznaczoną na sfinansowanie tego zamówienia, dlatego Zamawiający unieważnia 
postępowanie na Zadanie nr 1 Aparat do znieczuleń ogólnych.  
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Uzasadnienie prawne:  
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 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.  

  
 
 
 

Z poważaniem 
       Dyrektor  

     Samodzielnego Publicznego  
      Zakładu Opieki Zdrowotnej  
                  w Parczewie  
        mgr Janusz Hordejuk                                        
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