
 

16-100 Sokółka, ul. Gen. Sikorskiego 40 sekretariat 0857220463  e-mail i tel. kontakt. na stronie www.szpitalsokolka.pl/kontakt.html     

 
      Sokółka dn. 01.12.2020r  

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania  

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartość 
214000 euro na dostawę sprzętu i aparatury medycznej wg dodatku nr 2 i 5 do SIWZ CPV – 33100000-1 
Urządzenia medyczne w ramach programu inwestycyjnego „Zakup sprzętu i aparatury medycznej do 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sokółce” na podstawie Rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie dysponowania rezerwą ogólną budżetu państwa (Dz.U.2017r. 
poz.500).  

Znak sprawy: SPZOZ APMED 3 / 2020   Nr ogłoszenia – 2020/S 194-468646 z dnia 06 - 10- 2020r 

Nr ogłoszenia – 2020/S 203-493478 z dnia 19 - 10- 2020r 

                  
W poszczególnych  grupach wybrano następującą ofertę: 

Nr 
grupy 

Wybrana  firma Wartość netto  brutto zł/ 

przyznane pkt. wybranej 
oferty 

Nr oferty / Liczba pkt. 

1 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

2 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

3 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

4 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

5 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

6 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

7 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

8 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 
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9 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

10 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

11 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

12 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

13 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

 

14 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

 

15 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

 

16 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

 

17 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

 

18 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

 

19 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

 

20 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

 

21 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

 

22 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

 

23 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2 

 



24 

Przetarg unieważniono Art. 93 ust.1a pkt 1 ustawy PZP. Środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na 
sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane, a możliwość unieważnienia  postępowania 
na tej podstawie została przewidziana w: 

1) ogłoszeniu o zamówieniu – w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - III.2.2) 

 

 

Zamawiający niezwłocznie po unieważnieniu postępowania zamieści niniejsze informacje na stronie 
internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 
 Pouczenie: zgodnie z art. 180  Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w ciągu 10 dni od 
dnia, przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiących podstawę jego wniesienia.  

 

Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 
Andrzej Dowgiert           Zatwierdził: 
                                                                              Dyrektor SPZOZ w Sokółce 
                                                                                      Jerzy Kułakowski    
       
                     


