
Zielona Góra, dnia  27.03.2020 r.

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
w zakresie zadań nr 2, 3, 4

Dotyczy: postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  poniżej  kwot  określonych
w przepisach  wydanych  na  podstawie  art.  11  ust.  8  ustawy,  czyli  poniżej  214.000,00  euro  na  Sukcesywne
dostawy  frezów   jednokrotnego  i  wielokrotnego  użytku  do  wiertarki  neurochirurgicznej  szybkoobrotowej
Microspeed  UNI   producenta  Aesculap  A.G.  wrazz  udostępnieniem  urządzeń  kompatybilnych  z  jednostką
sterującą  wiertarki,  ostrzy  jednorazowych  do  piły  oscylacyjnej  Performance,  ostrzy  wielorazowych
oscylacyjnych  i  wierteł  do  napędu  Acculan  3Ti  oraz  Core,   ostrzy  wielorazowych  oscylacyjnychi  
posuwisto-zwrotnych do napędu DE SOUTER Nr sprawy: TZ.372.16.2020 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu
nieograniczonego  na: „Sukcesywne   dostawy  frezów   jednokrotnego  i  wielokrotnego  użytku  do  wiertarki
neurochirurgicznej szybkoobrotowej Microspeed UNI  producenta Aesculap A.G. wrazz udostępnieniem urządzeń
kompatybilnych z jednostką sterującą wiertarki, ostrzy jednorazowych do piły oscylacyjnej Performance, ostrzy
wielorazowych oscylacyjnych i wierteł do napędu Acculan 3Ti oraz Core,  ostrzy wielorazowych oscylacyjnychi 
posuwisto-zwrotnych do napędu DE SOUTER”

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

w zakresie zadań nr 2, 3, 4

na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004r.  Prawo  Zamówień  Publicznych  
(Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

„Zamawiający  unieważnia  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli  nie  złożono  żadnej  oferty
niepodlegającej  odrzuceniu  albo  nie  wpłynął  żaden  wniosek  o  dopuszczenie  do  udziału  w  postępowaniu  od
wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

UZASADNIENIE:

 W odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  zamówieniu  numer  524670-N-2020  z  dnia  18.03.2020 opublikowane
w Biuletynie Zamówień Publicznych w zakresie zadań nr: 2,3,4 nie złożono żadnej oferty. 

W związku z  powyższym na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt  1  ustawy z dnia  29 stycznia  2004r.  Prawo
Zamówień  Publicznych  (Dz.  U.  z  2019 r.,  poz.  1843)  Zamawiający  unieważnia  postępowanie  o  udzielenie
zamówienia  w zakresie zadań nr 2,3,4.

PREZES ZARZĄDU 
          dr Marek Działoszyński

  (podpis na oryginale)

Otrzymują:
1. Wykonawcy
2. www.bip.szpital.zgo.pl
3. a/a TZ.372.16.2020

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych.
Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

http://www.bip.szpital.zgo.pl/

