
 
 

 
 
 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA 

O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

 

W imieniu Zamawiającego – Powiatu Tarnogórskiego, działając na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy  

z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej 

dalej „ustawą”, informuję, że postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego  pn.:  

 

„Zakup sprzętu medycznego i wyposażenia dla bloku operacyjnego Wielospecjalistycznego 

Szpitala Powiatowego S.A. w Tarnowskich Górach – etap 2” 

 

zostało unieważnione w części A, B i C zamówienia. 

 

Podstawę unieważnienia w każdej części zamówienia stanowi art. 255 pkt 3 ustawy – oferta z najniższą 

ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  

a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty. Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia kwotę 479 921,22 zł brutto, w tym:  

1) na część A zamówienia: 388 945,89 zł brutto,  

2) na część B zamówienia: 73 549,41 zł brutto,  

3) na część C zamówienia: 17 425,92 zł brutto. 

Natomiast w przedmiotowym postępowaniu złożono: 

1) jedną ofertę na część A zamówienia na kwotę 1 725 593,76 zł,  

2) jedną ofertę na część B zamówienia na kwotę 135 000,00 zł, 

3) dwie oferty na część C zamówienia na kwoty: 306 972,00 zł oraz 174 960,00 zł. 

 

W przypadku, gdy oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia, postępowanie unieważnia się bez przeprowadzania wyboru najkorzystniejszej 

oferty. W takiej sytuacji ceny określone we wszystkich złożonych ofertach nie mieszczą się w limicie 

ustalonym przez zamawiającego. Hołdując racjonalności, przesłanka ta zakłada unieważnienie postępowania 

bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru oferty najkorzystniejszej, w sytuacji gdy cena żadnej 

oferty nie zmieści się w ustalonym limicie, a zamawiający tego limitu nie zmieni, co ma miejsce  

w przedmiotowej sprawie, w każdej części zamówienia. 

 

dokument został podpisany 
z upoważnienia Zarządu Powiatu 
przez: 
Barbara Machura 
Sekretarz Powiatu 

 

 

Powiat Tarnogórski  
ul. Karłuszowiec 5 
42-600 Tarnowskie Góry 

Tarnowskie Góry, dnia 24.08.2022 roku  
AZ.272.4.10.2022 


