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Wszyscy Wykonawcy 
 
 

Nr sprawy: SPZOZ.V.ZP-3520/5/2015 (10) 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów opatrunkowych, szwów, 
fartuchów chirurgicznych, serwet, zestawów operacyjnych i jednorazowych pieluszek dla 
dzieci 

 

 
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 oferty najkorzystniejszej, terminie po którego 
upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, o unieważnieniu 
postępowania o udzielenie zamówienia oraz ofertach odrzuconych. 

 

W przedmiotowym postępowaniu złożono 8 ofert na 22 zadania. 
 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 
przy wyborze oferty Zamawiający kierował się kryterium: 

 cena 99 % oraz okres przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 % 
                               - wybrano ofertę z największą ilością uzyskanych punktów 

 
 

1. Zadanie Nr 1 (złożono 3 oferty) 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 6 - ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.                   
ul. Pod Borem 18, 41 – 808 Zabrze  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt oraz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 

dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Pozostałe oferty dla zadania nr 1: 

1) Oferta Nr 7 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S. A. ul. Żółkiewskiego 

20/26, 87 – 100 Toruń. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 88,96 pkt oraz za okres 

przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 89,96 pkt. 

2) Oferta nr 3 - Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno. Oferta 

odrzucona. 

  

2. Zadanie Nr 2 (złożono 1 ofertę) 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 7 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.  

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt oraz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 
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3. Zadanie Nr 3 (złożono 2 oferty) 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 7 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.  

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt oraz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 

dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Pozostałe oferty dla zadania nr 3: 

Oferta Nr 8 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. 

Wykonawca uzyskał za kryterium cena 75 pkt oraz za okres przez który nie wzrosną ceny 

ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 76 pkt. 

 

4. Zadanie Nr 4 (złożono 1 ofertę)  

Zamawiający wybrał ofertę Nr 8 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 

133/151,    95-200 Pabianice. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt oraz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt . 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

 

5.  Zadanie Nr 5 (wpłynęły 4 oferty) ZADANIE UNIEWAŻNIONO 

Oferta Nr 5 - J. Chodacki, A. Misztal Medica Sp. j., ul. Przemyslowa 4 A, 59-300 Lubin. 

Oferta Nr 6 - ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k., ul. Pod Borem 18,                    

41 – 808 Zabrze. 

Oferta Nr 8 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. 

Oferta Nr 7 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 

87-100 Toruń  

 

6. Zadanie Nr 6 (złożono 2 oferty) 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 7 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.  

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena za kryterium cena 99 pkt oraz 

za okres przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt . 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 

dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Pozostałe oferty dla zadania nr 6: 

Oferta Nr 8 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 Pabianice. 

Wykonawca uzyskał za kryterium cena 84,98 pkt oraz za okres przez który nie wzrosną 

ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 85,98 pkt. 
 
7. Zadanie Nr 7 (złożono 1 ofertę) 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 6 - ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.                   
ul. Pod Borem 18, 41 – 808 Zabrze  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt oraz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt  

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

 

8. Zadanie Nr 8 (złożono 2 oferty) 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 6 - ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.                   
ul. Pod Borem 18, 41 – 808 Zabrze.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt oraz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 5 

dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
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Pozostałe oferty dla zadania nr 8: 

Oferta Nr 7 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 20/26, 

87-100 Toruń. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 83,60 pkt oraz za okres przez który 

nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 84,60 pkt. 

 

9. Zadanie Nr 10 (złożono 1 ofertę) 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 6 - ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.                   
ul. Pod Borem 18, 41 – 808 Zabrze  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt oraz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 

 

10. Zadanie Nr 11 (złożono 3 oferty) 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 1 - Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o. o. ul. Bawełniana 17 
97-400 Bełchatów. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt oraz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt . 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 

5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Pozostałe oferty dla zadania nr 11: 

1) Oferta Nr 7 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 

20/26, 87-100 Toruń. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 83,38 pkt oraz za okres 

przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 84,38 pkt. 

2) Oferta Nr 4 - Sun-med. S. C., ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź.  Wykonawca 

uzyskał za kryterium cena 79,03 pkt oraz za okres przez który nie wzrosną ceny 

ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 80,03 pkt. 

 

11. Zadanie Nr 12 (złożono 1 ofertę) 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 1 - Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o. o. ul. Bawełniana 17 
97-400 Bełchatów. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt oraz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt . 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 
 

12.   Zadanie Nr 13 (złożono 1 ofertę) 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 1 - Przedsiębiorstwo Yavo Sp. z o. o. ul. Bawełniana 17 
97-400 Bełchatów. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt oraz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt . 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 
 

13.   Zadanie Nr 14 (złożono 3 oferty) 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 6 - ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.                   

ul. Pod Borem 18, 41 – 808 Zabrze  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt oraz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt. 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 

5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Pozostałe oferty dla zadania nr 14: 

1) Oferta Nr 8 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151, 95-200 

Pabianice. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 98,17 pkt oraz za okres przez który 

nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 99,17 pkt. 

http://www.spzozparczew.pl/


www.spzozparczew.pl  15.06.2015r. Strona 4 z 6 

 

2) Oferta Nr 7 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 

20/26, 87-100 Toruń. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 71,14 pkt oraz za okres 

przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 72,17 pkt. 
 

14.  Zadanie Nr 15 (złożono 3 oferty) 
Zamawiający wybrał ofertę Nr 8 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 
133/151,  95-200 Pabianice. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt oraz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt . 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 

5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Pozostałe oferty dla zadania nr 15: 

1) Oferta nr 6 - ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.  ul. Pod Borem 18, 41 – 808 

Zabrze. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 90,42 pkt oraz za okres przez który nie 

wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 91,42 pkt. 

2) Oferta Nr 7 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 

20/26, 87-100 Toruń. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 82,27 pkt oraz za okres 

przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 83,27 pkt. 
 

15.   Zadanie Nr 16 (złożono 3 oferty) 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 8 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 

133/151,    95-200 Pabianice. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt oraz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt . 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 
5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Pozostałe oferty dla zadania nr 16: 
1) Oferta Nr 7 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A. ul. Żółkiewskiego 

20/26, 87-100 Toruń. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 92,01 pkt oraz za okres 
przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 93,01 pkt  

2) Oferta nr 6 - ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.  ul. Pod Borem 18, 41 – 808 
Zabrze. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 81,98 pkt oraz za okres przez który nie 
wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 82,98 pkt. 

 

16.   Zadanie Nr 17 (złożono 2 oferty) 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 8 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 

133/151,    95-200 Pabianice. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt oraz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt . 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 
5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Pozostałe oferty dla zadania nr 17: 
Oferta nr 6 - ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.  ul. Pod Borem 18, 41 – 808 
Zabrze. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 96,85 pkt oraz za okres przez który nie 
wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 97,85 pkt. 
 
 

17. Zadanie Nr 18 (złożono 1 ofertę) 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 6 - ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.                   

ul. Pod Borem 18, 41 – 808 Zabrze  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt oraz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt . 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 

najkorzystniejszej oferty. 
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18.   Zadanie Nr 19 (złożono 4 oferty) 
  Zamawiający wybrał ofertę Nr 7 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.  

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń.  

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt oraz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt . 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 

5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

 

Pozostałe oferty dla zadania nr 19: 

1) Oferta Nr 8 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151,    95-200 

Pabianice. Oferta nr 6 - ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.  ul. Pod Borem 

18, 41 – 808 Zabrze. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 97,78 pkt oraz za okres 

przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 98,78 pkt. 

2) Oferta Nr 2 – Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j., ul. Chodakowska 

10, 96-503 Sochaczew. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 92,65 pkt oraz za 

okres przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 93,65 pkt 

3) Oferta Nr 6 - Oferta nr 6 - ZARYS International Group Sp. z o. o. Sp. k.  ul. Pod Borem 

18, 41 – 808 Zabrze. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 73,53 pkt oraz za okres 

przez który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 74,53 pkt 

 

 

19.   Zadanie Nr 20 (złożono 1 ofertę) 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 2 – Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j.                  

ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt raz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt . 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 
najkorzystniejszej oferty. 

 
 

20. Zadanie Nr 21 (złożono 2 oferty) 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 2 – Euro-Centrum Bożena i Cezariusz Wirkowscy Sp. j.                  

ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 100 pkt . 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego nie wcześniej niż 
5 dni licząc od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
 
Pozostałe oferty dla zadania nr 21: 

Oferta Nr 8 - Paul Hartmann Polska Sp. z o.o. ul. Partyzancka 133/151,    95-200 

Pabianice. Wykonawca uzyskał za kryterium cena 89,10 pkt oraz za okres przez który nie 

wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 90,10 pkt. 

 

 

 

21. Zadanie Nr 22 (złożono 1 ofertę) 

Zamawiający wybrał ofertę Nr 7 - Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.  

ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń. 

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca uzyskał za kryterium cena 99 pkt raz za okres przez 

który nie wzrosną ceny ofertowe brutto 1 pkt, łącznie 100 pkt . 

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego po wyborze 

najkorzystniejszej oferty 
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WYKONAWCY, KTÓRYCH OFERTY ZOSTAŁY ODRZUCONE 
 

Zadanie Nr 1 Oferta nr 3 - Neomed Barbara Stańczyk, ul. Kajki 18, 05-501 Piaseczno. 
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w załączniku nr 2 Formularz cenowy w zadaniu nr 1 
wymagał zaoferowania „Fartuch chirurgiczny, jałowy, pełnobarierowy, jednorazowy, z 
włókniny typu co najmniej SMS o gramaturze 35g/m2-45g/m2 wzmocniony w okolicy klatki 
piersiowej, brzucha, przedramion, gramatura w części wzmocnionej 73-75g/m2. Rękaw 
zakończony elastycznym mankietem z dzianiny. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. 
Opakowanie zawiera dwa ręczniki”. Wykonawca, zaoferował wyrób producenta „Metset” o 
nr katalogowych 21.003.01 (L); 21.004.01 (XL); 21.005.01 (XXL). Na podstawie opisu 
udostępnionego Zamawiającemu w treści oferty zaoferowane wyroby w zadaniu nr 1 pozycji 
nr 2  są niezgodne z wymaganiami Zamawiającego, ponieważ gramatura w części 
wzmocnionej wynosi 45 g/m2. Zamawiający wymagał gramatury w części wzmocnionej 73-
75g/m2. 
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej 
treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
 

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA 
 

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na poniższe zadanie: 
 
Zadanie Nr 5 
Uzasadnienie faktyczne: 
W zakresie zadania nr 5 dwie złożone oferty otrzymały maksymalną liczbę punktów. 
Zamawiający oceniał w zadaniu nr 5 oferty w oparciu o kryteria: cena 99% oraz okres przez 
który nie wzrosną ceny ofertowe 1%. W konsekwencji z uwagi na to, iż jedynym kryterium 
oceny nie było kryterium ceny w postępowaniu nie mogła znaleźć zastosowania instytucja 
składania ofert dodatkowych opisana w art. 91 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
Doszło zatem do sytuacji, kiedy w postępowaniu w zakresie zadania nr 5 nie można wyłonić 
jednej oferty najkorzystniejszej.  
Postępowanie w zakresie zadania nr 5 obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą 
uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego, skutkującą 
obowiązkiem unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo 
zamówień publicznych.  
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 7 Zamawiający unieważnia postępowanie obarczone 
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu  
umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
 

 
Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień 
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r, poz. 907 z późniejszymi zmianami) Zamawiający 
unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia na poniższe zadania: 
 
Zadanie Nr 9 
Uzasadnienie faktyczne: w postępowaniu nie wpłynęły żadne oferty na zadanie nr 17. 
Uzasadnienie prawne: zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 Zamawiający unieważnia 
postępowanie o udzielenie zamówienia jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 
odrzuceniu. 
 

podpisał: 
Dyrektor  

Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  

             w Parczewie  
                                                                                       
      mgr Janusz Hordejuk 
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