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   Warszawa, dn. 23.12.2019 r.  
 

Wszyscy Wykonawcy 

Nr sprawy: ZP/60-4/2019 
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn: „Zakup i dostawa artykułów do żywienia pacjentów Dziennego Domu Opieki Medycznej 
dla osób starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym  
w Warszawie”. Współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX 
Wspieranie włączenia społecznego i walka  z ubóstwem. Działania 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki 
zdrowotnej; poddziałania 9.2.2 Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych, zgodnie umową do 
dofinansowanie nr RPMA 09.02.02-14-A 708/18. Tytuł projektu: „Dzienny Dom Opieki Medycznej dla osób 
starszych i niesamodzielnych w Stołecznym Centrum Opiekuńczo Leczniczym w Warszawie”.  RPO WM na lata 
2014-2020. ZNAK SPRAWY: ZP/60/2019” 

 
Informacja o unieważnieniu postępowania w części 2, 3, 4  

 
Uzasadnienie prawne:  
 
Działając w oparciu o  art. 93 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 
jedn. z 2019 poz. 1843)  informuję o unieważnieniu przedmiotowego postępowania w zakresie  
części 2 z uwagi na zaistniałe przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt. 1 oraz w  zakresie części nr 3, 4 z uwagi na 
zaistniałe przesłanki z art. 93 ust. 1 pkt. 4.  
Uzasadnienie faktyczne: 

 
Zamawiający unieważnia postępowanie w przypadku, gdy cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,  
chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  Kwota 
przeznaczona na sfinansowanie zamówienia w części nr 3 wynosiła – 6 149,70 złotych brutto, 
natomiast cena najniższej oferty to: 13 876,39 złotych brutto. W części nr 4 kwota na sfinansowanie 
zamówienia wynosiła 10 038,51 a kwota najniższej oferty to: 16 364,14. Zamawiający nie może w tych 
częściach zwiększyć kwoty do kwoty najniższej oferty. W części nr 2 nie wpłynęła żadna oferta 
niepodlegającej odrzuceniu, a w takiej sytuacji Zamawiający unieważnia postępowanie.    
 
W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję jak na wstępie. 
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