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Siemiatycze, dnia 25.10.2021 r. 

Zamawiający: 

Samodzielny Publiczny  

Zakład Opieki Zdrowotnej 

ul. Szpitalna 8 

17-300 Siemiatycze    

         

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 

 

Sygnatura sprawy: SP ZOZ ZP/06/21 

 (nr ref. postępowania) 

 

www.spzozsiemiatycze.pl 

(strona internetowa prowadzonego postępowania) 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze m.) o wartości przekraczającej progi unijne na: "Dostawa produktów 

farmaceutycznych do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Siemiatyczach”. 

Na podstawie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich 

Wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie pakietu 

nr 9, 17, 20, 28, 40, 43, 64, 78, 82, 87, 90, 106, 123, 125, 141, 142, 148, 149, 150, 151, 154, 159, 161, 

167, 171, 177, 178, 180, 181, 182, 184, 185, 186, 188. 

Uzasadnienie prawne: Art. 255 ust. 1 Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze m.) - Zamawiający 

unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o 

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo żadnej oferty. 

Uzasadnienie prawne dot. pakietu 154: Art. 255 ust. 3 Pzp (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze m.) - 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 faktyczne: w przedmiotowym postepowaniu do terminu składania ofert tj. do dnia 

30.09.2021 r. do godz. 10:00 nie została złożona żadna oferta. 
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Uzasadnienie faktyczne dot. pakietu nr 154: w przedmiotowym postępowaniu w zakresie pakietu nr 

154 została złożona 1 oferta prze firmę Farmacol-Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 

Katowice, która zaoferowała cenę brutto 29 779,17 zł. Zamawiający  na sfinansowanie powyższego 

zadania  przeznaczył kwotę brutto: 27 606,21 zł. W związku z powyższym kwota zaoferowana przez 

Wykonawcę przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia.  

Zamawiający informuje, że o wszczęciu postępowania dotyczącego tego samego przedmiotu 

zamówienia lub obejmującego ten sam przedmiot zamówienia zostaniecie Państwo poinformowani 

osobnym pismem. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują 

Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX 

PZP. 

 

Dyrektor SP ZOZ 

Andrzej Szewczuk  

/podpis w oryginale/ 

 
 


