
 

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 16.09.2021 r. 

 

Wykonawcy biorących udział w postępowaniu 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 132 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm. ) zwanej w dalszej części 

„ustawą” na Sukcesywne dostawy przyrządów do przetaczania płynów, krwi i leków światłoczułych, przyrządów 

do przetaczania z regulacją prędkości, różnego rodzaju strzykawek, przedłużaczy do pomp infuzyjnych oraz 

kraników 3- drożnych – postępowanie podzielone na 3 części – zadania. 
– nr referencyjny TZ.280.20.2021., TED 2021/S 126-331309 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI UNIEWAŻNIENIA POSTĘPOWANIA 

 ORAZ ODRZUCENIA OFERT  

w zakresie zadania nr 2  

 

Zamawiający zawiadamia, że unieważnia czynność unieważnienia postępowania dokonanej w dniu 

15.09.2021 r. na podstawie art. 255 pkt 3) oraz odrzucenia ofert Wykonawców: Bialmed Sp. z o.o.,  

ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa oraz Zarys International Group sp. z o.o. sp.k., ul. Pod Borem 

18, 41-808 Zabrze dokonanej w dniu 15.09.2021 r. na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp w zakresie 

zadania nr 2.  

 

 

UZASADNIENIE 

Zamawiający w dniu 15.09.2021 r. omyłkowo dokonał odrzucenia ofert Wykonawców: Bialmed Sp. z o.o., 

ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa oraz Zarys International Group sp. z o.o. sp.k., ul. Pod Borem 

18, 41-808 Zabrze w zakresie zadania nr 2, co skutkowało unieważnieniem postępowania w tym zadaniu na 

podstawie art. 255 pkt 3) 

W związku z czym, Zamawiający unieważnia czynność unieważnienia postępowania i odrzucenia ofert  

w zakresie zadania nr 2 oraz informuje, że dokona powtórnej czynności badania i oceny ofert złożonych  

w przedmiotowym postępowaniu. 

 

 

 

 

Prezes Zarządu 

dr Marek Działoszyński 

podpis na oryginale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 
1. Wykonawcy 

2. a/a TZ.280.20.2021 


