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INFORMACJA 
o unieważnieniu postępowania - KOREKTA 

 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, jako Zamawiający na podstawie art. 253 
ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych  
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), dokonuje korekty zawiadomienia  
o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu podstawowego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z   2021 r. poz. 1129 z późn. 
zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, nie przekraczającego progi unijne określone w art. 3 
ustawy Pzp, na: 

 
Dostawę implantów  

(powtórzenie unieważnionych części zamówienia sprawa 8/2022) 
 
Było: 
Zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania na  zadaniach: 

Zadanie nr 1 -7 

Podstawa prawna unieważnienia: art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.). 

Uzasadnienie formalne: Brak środków. W ww. zadaniach cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

 

Powinno być: 

Zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania w części zamówienia: 

Zadanie nr 2, 3, 4, 5 

Podstawa prawna unieważnienia: art. 255 pkt. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.). 

Uzasadnienie formalne: Brak środków. W ww. zadaniach cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia. 

 

 

 



str. 2 

 

Zamawiający dokonuje unieważnienia postępowania w części zamówienia: 

Zadanie nr 1, 6, 7 

Podstawa prawna unieważnienia: art. 255 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. zm.). 

Uzasadnienie formalne: Na ww. zadaniach nie złożono żadnej oferty.  

 

 

Informacja przeznaczona do publikacji na stronie postępowania: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings 
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