
 

                      

               WOJSKOWE CENTRUM 

 KRWIODAWSTWA i KRWIOLECZNICTWA 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 

00-671 Warszawa 1, ul. Koszykowa 78 

 

Warszawa, dnia 18 maja 2022 r.  

 

Wykonawcy postępowania nr 14/D/2022 
 

 

WCKiK – SZP.2612.14/D/2022 
 

Dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym na dostawę urządzeń medycznych, chłodniczych i mrożących nr sprawy 14/D/2022. 

 

ZAWIADOMIENIE 

o unieważnieniu postępowania publicznego 

w sprawie nr 14/D/2022 Części nr 1. 

 
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa SP ZOZ w Warszawie działając zgodnie 

z art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  z 2021 r. poz. 1129, 

z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu postępowania publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym w Sprawie Nr 14/D/2022 w Części Nr 1 dotyczącej Urządzenia do schładzania  

i przechowywania FFP. 

Uzasadnienie prawne 

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

2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) 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 faktyczne 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę urządzeń medycznych, chłodniczych 

i mrożących nr sprawy 14/D/2022 Część Nr 1 ,  Ogłoszenie o zamówieniu : 2022/BZP 00141540/01  

z dnia 24 kwietnia 2022 r. wpłynęła jedna oferta: 

Oferta nr 1. Złożona przez Firmę SANLAB J. Kaczorek, M. Bińczak SP.J. ul. Andrychowska 7, 

Warszawa opioewa na kwotę 201 523,00 złotych. 

Przed otwarciem ofert Zamawiający zamieścił na stronie informację ile zamierza przeznaczyć 

 na  wykonanie zadania  tj.  170 870,00 złotych.  

Wobec tego, że cena oferty złożonej zgodnie SWZ nie podlegającej odrzuceniu przewyższa kwotę jaką 

zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,  Zamawiający unieważnił postępowanie  

w Części Nr 1 zgodnie z  art. 255 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.  

 

W tym stanie rzeczy postanowiono jak w sentencji. 

 

 

 

 

W imieniu Zamawiającego 
 
 

 

 
 

 

Małgorzata Luciak 261-845-557 
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