
 

 

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 23.09.2021 r.  

 

Nr referencyjny: TZ.280.22.2021 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy 

z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z 

późn. zm.), którego przedmiotem zamówienia są Sukcesywne dostawy implantów do 

osteosyntezy, śrub do bloków kostnych, zestawów do dystrakcji podniebiennej, materiałów do 

sterowanej rekonstrukcji kości i tkanek, węży irygacyjnych i ostrzy do piły piezoelektrycznej 

producenta Synthes oraz wierteł 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

W ZAKRESIE ZADANIA NR 1, 6 i 9 

 

Zamawiający na podstawie art. 260 ust. 1 zawiadamia, że postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w zakresie zadania nr 1, 6 i 9 na Sukcesywne dostawy implantów do 

osteosyntezy, śrub do bloków kostnych, zestawów do dystrakcji podniebiennej, materiałów do 

sterowanej rekonstrukcji kości i tkanek, węży irygacyjnych i ostrzy do piły piezoelektrycznej 

producenta Synthes oraz wierteł zostało unieważnione. 

 

PODSTAWA PRAWNA 

na podstawie art. 255 ust. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych  

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)  

„Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego 

wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty;”  

 

UZASADNIENIE:  

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu nr 2021/BZP 00141999/01 opublikowane w BZP 

w dniu 09.08.2021 r. w zakresie zadania nr 1, 6 i 9 nie złożono żadnej oferty. 

W związku z powyższym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

w zakresie zadania nr 1, 6 i 9 na podstawie art. 255 ust. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. 

Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

 
Dyrektor ds. Lecznictwa 

lek. med. Antoni Ciach 

(podpis na oryginale) 

 


