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ZSM.ZP.3411/05/2015 
 
 
     INFORMACJA  

 
dot: post ępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetar gu 
nieograniczonego o warto ści nie przekraczaj ącej kwot  określonych  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 u stawy PZP na: Zakup 
sterylizatora parowego wraz z wyposa żeniem – realizowany w ramach zadania pn. 
„Zakup i monta ż wyposa żenia Centralnej Sterylizatorni w Miejskim Szpitalu 
Zespolonym, ul. Mirowska 15 w Cz ęstochowie” 

 
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biul etynie Zamówie ń Publicznych 
z dnia 22.04.2015 r. pod nr 56771 – 2015, na stroni e internetowej www.zsm.czest.pl , 
oraz w siedzibie SP ZOZ Miejskiego Szpitala Zespolo nego w Cz ęstochowie w dniu 
22 .04.2015 r. 

 
  Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (tj. Dz. U z 2013 r. poz. 907 z póź. zm)  Zamawiający informuje  o unieważnieniu 
ww. postępowania prowadzonego w trybie  przetargu nieograniczonego na podstawie art. 93 
ust.1 pkt. 4 ustawy Pzp.  

 
Uzasadnienie faktyczne:  

Zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający unieważnia postępowanie  
o udzielenie zamówienia,  jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną 
przewyższa kwotę, którą  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej 
oferty. 
Stosownie do art. 86 ust 3 ustawy Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert podał 
kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, tj. 
102.000,00 zł. brutto.  
W prowadzonym postępowaniu oferty złożyli Wykonawcy:  

1. SMS Sp. z o.o  ul. Konstruktorska 8, 02 – 673 Warsz awa  
Oferowana cena brutto  - 117.495,50 zł 

2. INFORMED MED. Sp. z o.o ul. Winogrady 118, 61 – 626  Poznań 
Oferowana cena brutto  - 115.426,47  zł 

Cena złożonych ofert przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na 
sfinansowania zamówienia. 
 
Uzasadnienie prawne:  
Art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (tj. Dz. U. 
z 2013 r.  poz. 907) 
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