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Wrocław, dnia 21 maja 2022 
 
Zamawiający: 
Dolnośląski Szpital Specjalistyczny Im. T. Marciniaka 

Centrum Medycyny Ratunkowej   

54-049 Wrocław, ul. Gen. Augusta Emila Fieldorfa 2               

  
 
  

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
 

Dotyczy: „Niewszczepialny sprzęt jednorazowy i niewszczepialne wyroby medyczne” 
 
Na podstawie art. 260 ust. 1 oraz art. 260 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający informuje, że unieważnił 
postępowanie w zakresie części 3, 18, 20, 21, 26, 31, 35, 37, 43, 49, 53, 55, 57, 58, 60, 64, 66, 
68, 69, 72, 74, 75, 76 zamówienia.  
 
1. Dla cz. 3 zamówienia  
Uzasadnienie prawne  

• Art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• Wszystkie złożone w postępowaniu oferty dla tej części zamówienia, podlegały 
odrzuceniu. 

 
2. Dla cz. 18 zamówienia  
Uzasadnienie prawne 

• Art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna 
oferta dla tej części zamówienia. 

 
3. Dla cz. 20 zamówienia  
Uzasadnienie prawne  

• Art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• Wszystkie złożone w postępowaniu oferty dla tej części zamówienia, podlegały 
odrzuceniu. 

 
4. Dla cz. 21 zamówienia  
Uzasadnienie prawne 

• Art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna 
oferta dla tej części zamówienia. 

 
5. Dla cz. 26 zamówienia  
Uzasadnienie prawne  

• Art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• Wszystkie złożone w postępowaniu oferty dla tej części zamówienia, podlegały 
odrzuceniu. 
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6. Dla cz. 31 zamówienia  
Uzasadnienie prawne  

• Art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• Wszystkie złożone w postępowaniu oferty dla tej części zamówienia, podlegały 
odrzuceniu. 

 
7. Dla cz. 35 zamówienia  
Uzasadnienie prawne 

• Art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna 
oferta dla tej części zamówienia. 

 
8. Dla cz. 37 zamówienia  
Uzasadnienie prawne 

• Art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna 
oferta dla tej części zamówienia. 

 
9. Dla cz. 43 zamówienia  
Uzasadnienie prawne 

• Art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna 
oferta dla tej części zamówienia. 

 
10. Dla cz. 49 zamówienia  
Uzasadnienie prawne 

• Art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna 
oferta dla tej części zamówienia. 

 
11. Dla cz. 53 zamówienia  
Uzasadnienie prawne 

• Art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna 
oferta dla tej części zamówienia. 

 
12. Dla cz. 55 zamówienia  
Uzasadnienie prawne  

• Art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• Wszystkie złożone w postępowaniu oferty dla tej części zamówienia, podlegały 
odrzuceniu. 

 
13. Dla cz. 57 zamówienia  
Uzasadnienie prawne  

• Art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp. 
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Uzasadnienie faktyczne 
• Wszystkie złożone w postępowaniu oferty dla tej części zamówienia, podlegały 

odrzuceniu. 
 
14. Dla cz. 58 zamówienia  
Uzasadnienie prawne 

• Art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna 
oferta dla tej części zamówienia. 

 
15. Dla cz. 60 zamówienia  
Uzasadnienie prawne 

• Art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna 
oferta dla tej części zamówienia. 

 
16. Dla cz. 64 zamówienia  
Uzasadnienie prawne 

• Art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna 
oferta dla tej części zamówienia. 

 
17. Dla cz. 66 zamówienia  
Uzasadnienie prawne 

• Art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna 
oferta dla tej części zamówienia. 

 
18. Dla cz. 68 zamówienia  
Uzasadnienie prawne 

• Art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna 
oferta dla tej części zamówienia. 
 

19. Dla cz. 69 zamówienia  
Uzasadnienie prawne  

• Art. 255 pkt. 2) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• Wszystkie złożone w postępowaniu oferty dla tej części zamówienia, podlegały 
odrzuceniu. 

 
20. Dla cz. 72 zamówienia  
Uzasadnienie prawne 

• Art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna 
oferta dla tej części zamówienia. 
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21. Dla cz. 74 zamówienia  
Uzasadnienie prawne 

• Art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna 
oferta dla tej części zamówienia. 

 
22. Dla cz. 75 zamówienia  
Uzasadnienie prawne 

• Art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna 
oferta dla tej części zamówienia. 

 
23. Dla cz. 76 zamówienia  
Uzasadnienie prawne 

• Art. 255 pkt. 1) ustawy Pzp. 
Uzasadnienie faktyczne 

• W prowadzonym postępowaniu, do upływu terminu składania ofert, nie wpłynęła żadna 
oferta dla tej części zamówienia. 

 
 
Pouczenie: 
Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach 
przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590). 
 

 
 
 
 

……………………………………. 
Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona do 
podejmowania czynności w jego imieniu 
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