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ZNAK: DNO – 3411 – 12/20 

 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  
 
 
 

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2, art. 92 ust. 1 pkt. 7 oraz art. 93 ust. 1 pkt. 1 i 4 oraz ust. 3 pkt. 2 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843  

z późn. zm.) – dalej „ustawa” – Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania – w części nr 

5, 10 i 23 – o znaku ZP 12/2020, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawę do 

Miejskiego Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz 

Niesamodzielnych w Krakowie urządzeń medycznych oraz różnych mebli i wyposażenia.  

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy 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. 

 

W części 5 kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podana 

bezpośrednio przed otwarciem ofert wynosiła 100.000,00 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej 

oferty wynosiła 149.420,40 zł brutto. Dlatego też Zamawiający unieważnia postępowanie w tej części  

z ww. przyczyn. 

 

 

W części nr 10 zamówienia Zamawiający unieważnia postępowanie w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt. 1  

w związku z nie złożeniem żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

 

W części 23 kwota, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podana 

bezpośrednio przed otwarciem ofert wynosiła 75.000,00 zł brutto, natomiast cena najkorzystniejszej 

oferty wynosiła 95.000,00 zł brutto. Dlatego też Zamawiający unieważnia postępowanie w tej części  

z ww. przyczyn.  


