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Wykonawcy 
Wszyscy 

 
 

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39, 40 ust.1  
i 2 oraz innymi, o wartości szacunkowej zamówienia nie przekraczającej kwoty 221 000,00 EUR, 
zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843, 
kurs euro 4,3117 pn: Dostawa w ramach leasingu finansowego fabrycznie nowego klinicznego,  
cyfrowego ultrasonografu nr ref:  SPZOZ.271.1.2019  
 
     

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach zawiadamia, że postępowanie o 
udzielenie zamówienia publicznego w przedmiotowej sprawie zostaje unieważnione na podstawie art. 
93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst jedn. Dz. U. 
2019 poz. 1843).  
 
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych t.j. Dz. U. 2019 poz. 1843, 
Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielnie 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 faktyczne: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Liszkach wszczął postępowanie o udzielenie 
zamówienia publicznego pn.: Dostawa w ramach leasingu finansowego fabrycznie nowego 
klinicznego,  cyfrowego ultrasonografu nr ref:  SPZOZ.271.1.2019. W terminie składania ofert 
określonym na dzień 12.11.2019 r. o godz. 09:00 wpłynęła jedna oferta Wykonawcy: 
Konsorcjum1.Europejski Fundusz Leasingowy S.A.2. Miro sp. z o.o.. Zamawiający w dniu 
12.11.2019 r. o godz. 09:20 przed otwarciem oferty podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na 
realizację zamówienia tj.: 202 000,00  zł brutto. (dwieście dwa tysiące złotych. 00/100). Po 
komisyjnym otwarciu oferty stwierdzono, iż wartość oferty została określona jako kwota  207 355,64 
zł brutto (dwieście siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych 64/100). W tej sytuacji 
Zamawiający skorzystał z zapisów art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i 
unieważnił postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego.  
Jednocześnie zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych poinformował wykonawcę 
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podając uzasadnienie prawne 
oraz faktyczne.  
 


