
 

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 24.08.2021 r. 

 

 

Nr referencyjny: TZ.280.34.2021 

 

Dotyczy: Postepowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym na: Zakup 

pierwszego wyposażenia – urządzenia sieciowe 4 szt. – w ramach zadania „Utworzenie Centrum Zdrowia 

Matki i Dziecka w Szpitalu Uniwersyteckim im. Karola Marcinkowskiego” 
 

INFORMACJA 

O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie podstawowym na: Zakup pierwszego wyposażenia – urządzenia sieciowe 4 szt. – w ramach zadania 

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

 

UNIEWAŻNIA POSTĘPOWANIE 

 

na podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 

r. poz. 1129), „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt 

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 lub kosztu 

najkorzystniejszej oferty.” 

 

UZASADNIENIE 

 

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu numer 2021/BZP 00135366/01  opublikowane dnia 

03.08.2021  r. w Biuletynie Zamówień Publicznych złożono 1 ofertę która spełniała wymagania SWZ, a jej 

cena przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, 

a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty. 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowania o udzielenie zamówienia na 

podstawie art. 255 pkt 3) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1129). 

 

 

Komisja przetargowa:              

1. Joanna Piotrowska     ………………………. 

2. Ewa Bobin   ……………………….   

3. Joanna Radzio-Sanowska         ………………………. 

4.Mateusz Sybal   ……………………….. 

 ZAMAWIAJĄCY 

 

 Prezes Zarządu 
 dr Marek Działoszyński 

 (podpis na oryginale) 
 


