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Toszek, 05.06.2020 r. 
 
 
dotyczy: postępowania nr 9/PN/DEG/AC/2020 na dostawę mięsa i produktów mięsnych dla 

potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku. 
 
 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 
 
Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ww. ustawy, 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 wpłynęły łącznie 2 oferty. 

 
PAKIET V 

 
Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu V wpłynęły 2 oferty złożone 
przez: 
 
„MASARNIA BOROWE”     (oferta nr 1) 
J.B. PLUTA Spółka Jawna 
Borowe, ul. Długa 114, 42-133 Węglowice 
 
Zakład Masarski „KANDZIA” s.c.   (oferta nr 2) 
Maciej Kandzia, Jacek Kandzia 
Irki 2, 42-286 Koszęcin 
 
Uzasadnienie prawne unieważnienia: 
art. 93 ust. 1 pkt. 5 Pzp, tj.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
(pkt 5) w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust. 5, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej 
samej cenie;”  
 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 
Zamawiający w dniu 01.06.2020 r. w oparciu o art. 91 ust. 5 Pzp wezwał ww. Wykonawców do 
złożenia ofert dodatkowych w zakresie pakietu V – Żeberka Wieprzowe, ponieważ w złożonych 
ofertach cena za realizację zamówienia brutto wynosiła tyle samo u obydwóch Wykonawców tj. 
„MASARNIA BOROWE” J.B. PLUTA Spółka Jawna z siedzibą miejscowości Węglowice oraz 
Zakład Masarski „KANDZIA” s.c.  Maciej Kandzia, Jacek Kandzia z siedzibą w Koszęcinie. 
Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu V, ponieważ do wyznaczonego terminu nie 
wpłynęła żadna ofert dodatkowych w zakresie wzmiankowanego pakietu. 
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PAKIET IX 
 
Do wyznaczonego terminu składania ofert do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta w zakresie 
pakietu IX. 
 
Uzasadnienie prawne unieważnienia: 
Art. 93 ust. 1 pkt. 1 Pzp. tj.: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 
(pkt 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu (…)” 
 
 

Z poważaniem: 
 

Z-ca Dyrektora 
ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 

inż. Erwin Janysek 


