
 

Kraków, 16.11.2022r. 

Wg rozdzielnika 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-42/22 
Przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych” 
 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (I) 
w zakresie pakietu nr 8 

oraz UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA (II) 
w zakresie Pakietu nr 1-7, 9-10 

 
I. Zgodnie z art. 253 ust. 1 w związku z art. 239 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2022.1710 t.j., zwanej dalej 
„Pzp”)  Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w 
Krakowie informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu do realizacji 
zamówienia w zakresie pakietu nr 8 wybrano Wykonawcę ARTYKUŁY 
ROLNO-SPOŻYWCZE PATYNA SŁAWOMIR, ul. Obroki 130, 40-833 
Katowice 

Dane Wykonawców, którzy złożyli oferty oraz punktacja przyznana 

ofertom 

  
Pakiet nr 8 

Nr 
oferty 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 
 Cena  
(PLN) 

Liczba 
punktów w 
kryterium 

Cena (100%) 

1 
ARTYKUŁY ROLNO - SPOŻYWCZE PATYNA SŁAWOMIR, 
UL. OBROKI 130, 40-833 KATOWICE 

37 911,50    100,00  

2 
PPH POLARIS MAŁGORZATA GRUSZCZYŃSKA, UL. 
ŻOŁNIERSKA 20A, 62-800 KALISZ 

    

 

II. Jednocześnie Zamawiający, zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych informuje o: 

1) unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 1,2,5,6,7,9,10 

Uzasadnienie prawne unieważnienia:  

Art. 255 pkt 1) Pzp - Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 
zamówienia, jeżeli nie złożono żadnego wniosku o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu albo żadnej oferty; 

https://sip.lex.pl/#/act/18903829/2956078


 

 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: 

Do terminu składania ofert tj. do dnia 04.11.2022r. do godz. 09:30 nie złożono 
żadnej oferty w zakresie Pakietu nr 1,2,5,6,7,9,10 

2) unieważnieniu postępowania w zakresie Pakietu nr 3,4 

Uzasadnienie prawne unieważnienia: art. 255 pkt 3) ustawy Prawo zamówień 

publicznych - Zamawiający unieważnia przedmiotowe 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:   

Zamawiający na sfinansowanie zamówienia przeznaczył kwotę w wysokość w 

zakresie: 

- Pakietu nr 3: 36080,64 zł. W przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejsza 
oferta zawiera cenę, która przewyższa o 22357,56 zł kwotę, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
 
- Pakietu nr 4: 39468,88 zł. W przedmiotowym postępowaniu najkorzystniejsza 
oferta zawiera cenę, która przewyższa o 21681,87 zł kwotę, jaką Zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; 
 
Z uwagi na fakt, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na sfinansowanie 

zamówienia w zakresie pakietu nr 3,4 do ceny najkorzystniejszej oferty, 

przedmiotowe postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 255 pkt 3)  

ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 
Z poważaniem, 

 
 
 
 
 
Otrzymują: 
 Strona internetowa prowadzonego postępowania 
 Wykonawcy, którzy złożyli oferty 
 a/a 

 
 
 

 


		2022-11-16T07:39:02+0100




