
 

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. 

Numer rejestrowy BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy 
 

Zielona Góra, dnia  15.07.2021 r. 

 

Do wszystkich Wykonawców 

biorących udział w postępowaniu 

 

INFORMACJA 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Dotyczy postępowania: „Zakup pierwszego wyposażenia – aparatura medyczna V w ramach zadania 

„Utworzenie  Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego 

w Zielonej Górze Sp. z o.o.”, TZ.372.77.2020, TED 2020/S 252-635173 

 

Zamawiający informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie 

przetargu nieograniczonego na: „Zakup pierwszego wyposażenia – aparatura medyczna V w ramach zadania 

„Utworzenie  Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego w 

Zielonej Górze Sp. z o.o.” 

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE 

na podstawie art. 93 ust. 1a pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) 

„Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a 

możliwość unieważnienia postępowania na tej podstawie została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu 

– w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przetargu ograniczonego, 

negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, partnerstwa innowacyjnego albo licytacji 

elektronicznej(…)” 

 

UZASADNIENIE: 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu numer TED 2020/S 252-635173 opublikowane dnia 

28.12.2020 r. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej Zamawiający unieważnia postępowanie 

 o udzielenie zamówienia ze względu, iż środki, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

nie zostały mu przyznane. 

Zamawiający informuje, że w związku ze zmniejszeniem wartości dotacji celowej uzyskał 

niewystarczającą kwotę na zrealizowanie zadania dotyczącego „Zakupu pierwszego wyposażenia 

medycznego i niemedycznego w Centrum Zdrowia Matki i Dziecka. 

Możliwość unieważnienia postepowania na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy została przewidziana w 

ww ogłoszeniu o zamówieniu w rozdziale VI Sekcja 3 ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 

 

Prezes Zarządu 

dr Marek Działoszyński 

podpis na oryginale 

 

 

 

       

Otrzymują: 

1. Wykonawcy 

2. www.bip.szpital.zgo.pl 

3. a/a TZ.372.77.2020 

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

