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WSZYSCY 

 

dotyczy: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Dobudowa, rozbudowa, przebudowa budynku 
szpitalnego dla potrzeb utworzenia przy szpitalu centrum profilaktyki i edukacji 
nowotworów klatki piersiowej wraz z infrastrukturą techniczną”. 

 
Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1579), zwanej dalej ustawą, uprzejmie 
informuję, że Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie na podstawie art. 
93 ust. 1 pkt 4 ustawy, ponieważ cena  oferty  najkorzystniejszej (tj. oferty 
przedstawiającej najkorzystniejszy bilans ceny i kryteriów termin realizacji, 
doświadczenie głównego projektanta), złożonej przez złożonej przez wykonawcę: SMART 
ARCHITEKCI Szymon Mazurek ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław w sposób istotny 
przekracza  możliwości finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie zamówienia kwotę 162 415,00 zł. Z uwagi na to, że Zamawiający nie 
może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia objętego przedmiotowym 
postępowaniem do ceny oferty najkorzystniejszej zachodzi przesłanka unieważnienia 
postępowania na ww. podstawie prawnej. 
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 24 aa ustawy, dokonał oceny oferty na podstawie 
kryteriów oceny ofert  wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz i jako 
najkorzystniejszą ofertę ocenił  ww. ofertę.  
Ocena złożonych ofert: 
Lp. Wykonawcy, którzy złożyli 

oferty 
Kryterium 
– cena 
60% 

Kryterium 
– termin 
20% 

Kryterium 
doświadcz
enie 20% 

Łącznie 

1. INSTAL-TECH Marcin 
Marzec 
Ul. Nowohucka 92a/15 
30-728 Kraków 

21,37 pkt 20 pkt. 20 pkt. 61,37 
pkt. 

2. SMART ARCHITEKCI 
Szymon Mazurek 
Ul. Milicka 68 
51-126 Wrocław 

60 pkt 20 pkt 20 pkt. 100 pkt. 

3.  Zakład Projektowo-
Budowlany mgr inż. Marian 
Słowik-Sułkowski 
Ul. Witkiewicza 18g 
34-500 Zakopane 

Oferta odrzucona 
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