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Wykonawcy ubiegający się o
udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Projekt budowlany wraz z pełną 
dokumentacją techniczną”. Nr sprawy: 38/PN/ND.ZP/2015.

Zawiadomienie
o

unieważnieniu postępowania o udzielnie zamówienia publicznego

Dotyczy: Zadania Nr 1 – Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną – Szpitalny Oddział 
                                           Ratunkowy 

Stosownie do postanowień art. 93 ust 1 pkt 4 w związku z art. 93 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną”, Nr sprawy: 38/PN/ND.ZP/2015 w zakresie 
Zadania Nr 1 ponieważ cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie 
zamówienia.

Uzasadnienie
Uzasadnienie faktyczne:

Dnia 18 grudnia 2015 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną”, Nr sprawy: 38/PN/ND.ZP/2015 . W przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie Zadania Nr 1 złożono 5 (słownie: pięć) ofert . Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia 3 000,00 PLN brutto  (słownie zł: trzy tysiące złotych i 00/100)  co jest kwotą mniejszą od kwoty zaoferowanej w
ofercie z najniższą ceną, to jest kwotą 61 500,00 PLN brutto  (słownie zł: sześćdziesiąt jeden tysięcy pięćset i 00/100).  

Uzasadnienie prawne:
Stosownie do postanowień art. 93 ust 1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego ponieważ cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.

 Dotyczy: Zadania Nr 2 – Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną – Lądowisko dla 
                                            śmigłowców      

 Stosownie do postanowień art. 93 ust 1 pkt 4 w związku z art. 93 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną”, Nr sprawy: 38/PN/ND.ZP/2015 w zakresie 



Zadania Nr 2 ponieważ cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie 
zamówienia.

Uzasadnienie
Uzasadnienie faktyczne:

Dnia 18 grudnia 2015 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną”, Nr sprawy: 38/PN/ND.ZP/2015 . W przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie Zadania Nr 2 złożono 3 (słownie: trzy) oferty . Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia 3 000,00 PLN brutto  (słownie zł: trzy tysiące złotych i 00/100) co jest kwotą mniejszą od kwoty zaoferowanej w 
ofercie z najniższą ceną, to jest kwotą 117 711,00PLN brutto  (słownie zł: sto siedemnaście tysięcy siedemset jedenaście i 
00/100).  

Uzasadnienie prawne:
Stosownie do postanowień art. 93 ust 1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego ponieważ cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.
                     

 Dotyczy: Zadania Nr 3 – Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną – Blok Operacyjny

 Stosownie do postanowień art. 93 ust 1 pkt 4 w związku z art. 93 ust 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. 
U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego na „Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną”, Nr sprawy: 38/PN/ND.ZP/2015 w zakresie 
Zadania Nr 3 ponieważ cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę przeznaczoną przez Zamawiającego na sfinansowanie 
zamówienia.

Uzasadnienie
Uzasadnienie faktyczne:

Dnia 18 grudnia 2015 roku nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na 
„Projekt budowlany wraz z pełną dokumentacją techniczną”, Nr sprawy: 38/PN/ND.ZP/2015 . W przedmiotowym 
postępowaniu w zakresie Zadania Nr 3 złożono 6 (słownie: sześć) ofert . Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia 3 000,00 PLN brutto  (słownie zł: trzy tysiące złotych i 00/100)  co jest kwotą mniejszą od kwoty zaoferowanej w
ofercie z najniższą ceną, to jest kwotą 166 050,00 PLN brutto  (słownie zł: sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćdziesiąt  i 
00/100).  

Uzasadnienie prawne:
Stosownie do postanowień art. 93 ust 1 pkt 4 Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia 

publicznego ponieważ cena oferty z najniższą ceną przekracza kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny oferty z najniższą ceną.
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