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Toszek, 10.11.2020 r. 
 
 
dotyczy: postępowania nr 18/PN/DEG/WK/2020 – Dostawa rękawic ochronnych dla potrzeb SP 

ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETÓW I i II 
 
 

Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity Dz. U. 2019 poz. 1843) tj, „O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: (pkt 2) złożyli oferty– w 
przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert – podając uzasadnienie 
faktyczne i prawne” Dyrekcja SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku informuje: 
 
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego wpłynęła łącznie 1 oferta. 
 

Pakiet I 
 
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu I wpłynęła 1 oferta złożona 
przez: 
 
ZARYS International Group  (oferta nr 1) 
Sp. z o. o. Sp. k. 
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 
 
Zamawiający unieważnia ww. postępowanie w zakresie pakietu I . 
 
Uzasadnienie prawne unieważnienia: 
Art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, tj.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (pkt 
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty” 
 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu I, ponieważ nie może zwiększyć kwoty 
przeznaczonej na realizację zamówienia w zakresie pakietu I do ceny najkorzystniejszej oferty.  
 
 

Pakiet II 
 
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu II wpłynęła 1 oferta złożona 
przez: 
 
ZARYS International Group  (oferta nr 1) 
Sp. z o. o. Sp. k. 
ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze 
 
Zamawiający unieważnia ww. postępowanie w zakresie pakietu II . 
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Uzasadnienie prawne unieważnienia: 
Art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp, tj.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: (pkt 
4) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza 
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny 
najkorzystniejszej oferty” 
 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu II, ponieważ nie może zwiększyć kwoty 
przeznaczonej na realizację zamówienia w zakresie pakietu II do ceny najkorzystniejszej oferty.  
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