
 

 
                    Węgrów, dnia 07.12.2021r.  
 
Samodzielny Publiczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej 
ul. Kościuszki 15 
07-100 Węgrów                                                   
                                                                                             

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowy z możliwością prowadzenia   negocjacji 
na podstawie art. 275 pkt 2) ustawy Prawo zamówień publicznych na przebudowę części budynku 
magazynowego na Pracownię Rezonansu Magnetycznego  w Szpitalu Powiatowym w Węgrowie, 
Znak: ZP/RR/3/21 (BZP z dnia 04.11.2021 r. nr 2021/BZP 00257430/01) 
 
 
Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie działając zgodnie z art. 260 ustawy  
z dnia 11 września  stycznia 2019 roku  Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2019r. poz. 1129) 
zawiadamia, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego na 
podstawie art. 255 pkt 3) ustawy Pzp.  

Uzasadnienie prawne 
 

Zgodnie z dyspozycją art. 255  pkt 3) ustawy z dnia 11 września  stycznia 2019 roku  Prawo zamówień 
publicznych –„ Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt  
najkorzystniejszej oferty  lub oferta z najniższą ceną przewyższa  kwotę jaką zamawiający przeznaczyć  
na  sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu  
najkorzystniejszej  oferty”.          

 
Uzasadnienie faktyczne 

 
W przedmiotowym postępowaniu w wymaganym terminie tj. 19.11.2021r. do godz. 10.00 wpłynęły 
oferty od następujących Wykonawców:  
 

Nr oferty Nazwa i adres Wykonawcy Cena ofertowa brutto w PLN 

1 
SUCHMAX „Bis” Bożena Suchenek 

ul. Poniatowskiego 26 
05-280 Jadów 

1 200 000,00 

2 
AT Serwis Sp. z o. o. 
ul. Wodna 6, Sząbruk 

11-036 Gietrzwałd 
2 275 153,08 

 
Działając na podstawie art. 274 ust. 1 ustawy  Pzp  oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia część VIII 
B ust. 3, Zamawiający – Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgrowie wezwał 
Wykonawcę SUCHMAX „Bis” Bożena Suchenek  ul. Poniatowskiego 26, 05-280 Jadów, którego oferta 
została najwyżej oceniona  do złożenia  podmiotowych środków dowodowych. W wyznaczonym 
terminie  tj. do dnia 30.11.2021r. Wykonawca nie dostarczył wymaganych dokumentów.   
Działając na podstawie  art. 128 ust. 1 ustawy  Pzp  Zamawiający ponownie wezwał do złożenia  
podmiotowych środków dowodowych. W wyznaczonym terminie  tj. do dnia 06.12.2021r. Wykonawca 
nie przedłożył podmiotowych środków dowodowych. 
W związku z powyższym oferta została odrzucona na podstawie art.226 ust 1 pkt 2 lit. c. 
 



 

 
Zamawiający na realizację zamówienia zabezpieczył kwotę 1 467 499,51 zł. brutto, zaś cena 
najkorzystniejszej oferty niepodlegającej odrzuceniu wynosi 2 275 153,08  zł. brutto. Zamawiający  nie 
może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  
 
Natomiast  złożona oferta przez Wykonawcę AT Serwis Sp. z o.o.  ul. Wodna 6, Sząbruk, 11-036 
Gietrzwałd przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na  sfinansowanie  
zamówienia.  
 
Mając na uwadze powyższe, zachodzi przesłanka do unieważnienia przedmiotowego postępowania na 
podstawie art. 255  pkt 3 Pzp.  
 
 
 
 
     
                                         Podpisał: 
                                         Dyrektor SPZOZ w Węgrowie 
                                         Lek. med. Artur Skóra 


