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AP/ZP-27-05/17        Tarnów, 2017-05-22 
 

 Informacja o unieważnieniu czynności wyboru oferty w postępowaniu AE/ZP-27-05/17                

w Pakiecie Nr 35 oraz unieważnieniu postępowania w tym pakiecie. 
 

Zamawiający - Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie, ul. Szpitalna 13,  
działając na podstawie art. 7 ust.3 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawa)                       
w postępowaniu AE/ZP-27-05/17 w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego 
w trybie przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy leków, 

mleka modyfikowanego, preparatów mleko-zastępczych płynnych, preparatów do żywienia 

pozajelitowego i gazów medycznych dokonuje w Pakiecie Nr 35 unieważnienia czynności 
wyboru oferty i zgodnie z art. 92 ust.1 przywołanej ustawy przesyła poniższą informację o  
unieważnieniu postępowania w tym pakiecie. 

 

W wyżej wymienionym postępowaniu w zakresie Pakietu Nr 35 złożone zostały oferty 
Wykonawców, których nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i 
adresy przedstawiono w poniższej tabeli: 
 

Nr 
oferty 

Nazwa albo imię i nazwisko, siedziba albo miejsce  
zamieszkania i dres Wykonawcy 

Pakiety, w których Wykonawca 
złożył ofertę 

IX 
AIR LIQUIDE Polska Sp. z o.o.,                                               
ul. J. Conrada 63, 31-357 Kraków  
woj. małopolskie 

 
Pakiet Nr 35 

XVII 
LINDE GAZ  Polska Sp. z o.o.,  ul. Prof. Michała 
Życzkowskiego 17, 31-864Kraków                                       
woj. małopolskie 

 
Pakiet Nr 35 

 

Zamawiający stwierdził, że w „Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w Pakietach Nr 
33, 34 i 35 – sprawa AE/ZP-27-05/17” z dnia 12.05.2017r w Pakiecie Nr 35 wybrał ofertę 
LINDE GAZ  Polska Sp. z o.o., ul. Prof. Michała Życzkowskiego 17, 31-864 Kraków woj. 
małopolskie, która powinna zostać odrzucona.  
 

W konsekwencji Zamawiający, zgodnie z art. 93 ust. 3 w związku z art.92 ust.1 pkt.7 ustawy, 
zawiadamia, iż postępowanie przetargowe o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego o wartości powyżej 209.000 EURO na dostawy leków, mleka 

modyfikowanego, preparatów mleko-zastępczych płynnych, preparatów do żywienia 

pozajelitowego i gazów medycznych dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w 
Tarnowie zostało unieważnione w zakresie Pakietu Nr 35. 
 

Podstawa prawna unieważnienia 

- art. 93  ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - w zakresie Pakietu Nr 35. 
 

Uzasadnienie faktyczne 

- w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert, tj. do dnia 16 marca 2017 r. 
godz.1000 w zakresie Pakietu Nr 35 wpłynęły dwie oferty, które zostały odrzucone. 

Otrzymują: 
1. Strona internetowa Zamawiającego 
2. a/a  


