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Egz. poj. 
 
wg rozdzielnika 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zakup i dostawę zestawu endoskopowego 
oraz wieży laparoskopowej”. Ogłoszenie w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 607553-N-2017 z dnia 
26.10.2017 r., stronie internetowej Zamawiającego www.szpital-msw.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w 
siedzibie Zamawiającego. 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
(Pakiet nr 1) 

 
I. Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił 
postępowanie o zamówienie publiczne w zakresie pakietu nr 1 ponieważ cena najkorzystniejszej oferty 
przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
 

II. Zamawiający, zgodnie z zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy, informuje, iż w niniejszym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, uczestniczyli poniżej wymienieni 
Wykonawcy: 

Numer oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres Wykonawcy 

1. 
Varimed Sp. z .o.o. 
ul. Powstańców Śląskich 5, 53-332 Wrocław 

2. 
Medim Sp. z o.o. 
Ul. Puławska 45B, 05-500 Piaseczno 

3. 
Olympus Polska Sp. z o.o. 
ul. Suwak 3, 02-676 Warszawa 

 
Streszczenie oceny i porównania ofert zawierające punktację przyznaną ofertom w każdym z kryterium oceny 
ofert i łączną punktację: 

Nr pakietu Nr oferty 
Ilość punktów 
w kryterium 
cena (60%) 

Ilość punktów w 
kryterium 

Jakość (36%) 

Ilość punktów w 
kryterium termin 

gwarancji (4%) 
Razem 

1 

1 

Postępowanie unieważnione 2 

3 

 
III. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie zgodnym z art. 94 ustawy, jednak 

nie później niż w terminie związania ofertą. 
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