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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA  

 
dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EZP/220/5/2017 pn.: Zakup urządzeń typu serwer, 

macierz oraz licencji oprogramowania serwerowego wraz licencjami dostępu na 
potrzeby wyposażenia serwerowni w SPWSZ w Szczecinie 

 

 
   Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4, jako 

zamawiający niniejszym zawiadamia o unieważnieniu w dniu 02.02.2017r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015r., poz. 2164 ze zmianami) postepowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na zakup urządzeń typu serwer, macierz oraz licencji oprogramowania serwerowego 

wraz licencjami dostępu na potrzeby wyposażenia serwerowni w SPWSZ w Szczecinie.  

 

Zgodnie z art. 91 ust. 1 pkt 4) PZP zamawiający unieważnia postepowanie o udzielenie zamówienia jeżeli cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówieni, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.  

 

Niezwłocznie po otwarciu ofert, to jest w dniu 30.01.2017r. SPWSZ, stosownie do przepisu art. 86 ust. 5 PZP,  

zamieścił na swojej stronie internetowe informację, iż na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę 

376 612,69 zł.  

 

W wyniku podania przez SPWSZ ofert ocenie w świetle przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert, jako 

najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez wykonawcę ASSECO DATA SYSTEM S.A. z siedzibą w 

Gdyni, który zaoferował wykonanie przedmiotu zamówienia za kwotę 381 363,96 zł. Cena ofertowa zaoferowana 

przez tego wykonawcę przewyższa kwotę, jaką SPWSZ zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

SPWSZ, z uwagi na aktualną sytuację budżetową, nie ma przy tym możliwości zwiększenia kwoty, którą zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty. Tym samym w niniejszej sytuacji 

ziściła się przesłanka unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4) PZP.  
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