
Wołomin, dn. 23.04.2019r.

   ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA

Zawiadamiamy, że postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu 
nieograniczonego o wartości nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych 

na podstawie art.11 ust.8 PZP dotyczące:

Usługi w zakresie przeglądu technicznego urządzeń medycznych w podziale na zadania.Usługi w zakresie przeglądu technicznego urządzeń medycznych w podziale na zadania.
znak sprawy: znak sprawy: ZAM/05ZAM/05/2019/2019  zostało rozstrzygnięte.zostało rozstrzygnięte.

Termin realizacji: 24 miesiące 
Kryteria oceny:  CENA 60%, ŚREDNIA CENA 1 ROBOCZOGODZINY NAPRAWY SPRZĘTU 30%, CZAS REAKCJI 10% 

nr zadania liczba złożonych 
ofert

liczba odrzuconych 
ofert

cena oferty wybranej w 
pln

nazwa i adres wykonawcy
szacunkowa 

wartość 
zamówienia

1 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 20 811,60 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 
innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 

zadania.

20811,6

2 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 2 nie została złożona żadna 
oferta. 

885,6

3 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 3 nie została złożona żadna 
oferta. 

5313,6

4 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 4 nie została złożona żadna 
oferta. 

2214

5 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 5 nie została złożona żadna 
oferta. 

442,8

6 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 6 nie została złożona żadna 
oferta. 

442,8

7 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 7 nie została złożona żadna 
oferta. 

442,8

8 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 1476 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
zadania.

1476

9 1 0 1230 ANMEDIQ S. C. ERYK GOŚ, PAWEŁ PYRZALSKI ul. 
Zachodnia 5, 05-552 Wola Mrokowska

1476

10 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 10 nie została złożona żadna 
oferta. 

885,6

11 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 11 nie została złożona żadna 
oferta. 

1180,8

12 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 12 nie została złożona żadna 
oferta. 

590,4

13 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 1476 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
zadania.

1476

14 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  590,4
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zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 14 nie została złożona żadna 
oferta. 

15 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 15 nie została złożona żadna 
oferta. 

295,2

16 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 8523,90 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
zadania.

8523,9

17 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 17 nie została złożona żadna 
oferta. 

1136,52

18 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 18 nie została złożona żadna 
oferta. 

590,4

19 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 19 nie została złożona żadna 
oferta. 

1136,52

20 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 20 nie została złożona żadna 
oferta. 

590,4

21 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 21 nie została złożona żadna 
oferta. 

738

22 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 22 nie została złożona żadna 
oferta. 

147,6

23 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 23 nie została złożona żadna 
oferta. 

147,6

24 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 24 nie została złożona żadna 
oferta. 

147,6

25 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 25 nie została złożona żadna 
oferta. 

1943,4

26 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 4870,80 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
zadania.

4870,8

27 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 27 nie została złożona żadna 
oferta. 

1217,7

28 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 28 nie została złożona żadna 
oferta. 

1217,7

29 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 29 nie została złożona żadna 
oferta. 

1217,7

30 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 30 nie została złożona żadna 
oferta. 

2091

31 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 31 nie została złożona żadna 
oferta. 

2091

32 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 32 nie została złożona żadna 
oferta. 

2263,2

33 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 33 nie została złożona żadna 
oferta. 

8364

34 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 34 nie została złożona żadna 
oferta. 

2164,8

35 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 35 nie została złożona żadna 
oferta. 

2164,8

36 1 0 4428 ANMEDIQ S. C. ERYK GOŚ, PAWEŁ 
PYRZALSKI ul. Zachodnia 5, 05-552 

Wola Mrokowska

4428

37 1 0 21648 ANMEDIQ S. C. ERYK GOŚ, PAWEŁ 
PYRZALSKI ul. Zachodnia 5, 05-552 

Wola Mrokowska

20983,8

38 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 38 nie została złożona żadna 
oferta. 

8856

39 1 0 2807,5 POLYMED  Tomasz Idźkowski, ul. 
Żeromskiego45, 01-882 Warszawa

5227,5

40 1 0 6150 VARIMED Sp. z o.o. ul. T. Kościuszki 
115/4U, 50-442 Wrocław

10332

41 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 41 nie została złożona żadna 
oferta. 

3136,5

42 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 42 nie została złożona żadna 
oferta. 

10455

43 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 43 nie została złożona żadna 
oferta. 

1045,5

44 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 44 nie została złożona żadna 

541,2



oferta. 
45 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  

zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 45 nie została złożona żadna 
oferta. 

1771,2

46 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 46 nie została złożona żadna 
oferta. 

1771,2

47 1 0 4317,3 STRYKER ul. Poleczki 35, 02-822 
Warszawa

5166

48 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 30504 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
zadania.

30504

49 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 2681,40 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
zadania.

2681,4

50 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 8179,50 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
zadania.

8179,5

51 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 51 nie została złożona żadna 
oferta. 

11217,6

52 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 52 nie została złożona żadna 
oferta. 

2804,4

53 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 53 nie została złożona żadna 
oferta. 

1340,7

54 1 0 2706 GETINGE Polska Sp. z o.o. ul. 
Osmańska 14, 02-823 Warszawa

2804,4

55 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 55 nie została złożona żadna 
oferta. 

1340,7

56 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 56 nie została złożona żadna 
oferta. 

9102

57 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 1943,40zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
zadania.

1943,4

58 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 58 nie została złożona żadna 
oferta. 

1943,4

59 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 59 nie została złożona żadna 
oferta. 

2902,8

60 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 60 nie została złożona żadna 
oferta. 

6715,8

61 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 61 nie została złożona żadna 
oferta. 

5092,2

62 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 62 nie została złożona żadna 
oferta. 

5793,3

63 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 63 nie została złożona żadna 
oferta. 

1783,5

64 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 64 nie została złożona żadna 
oferta. 

3321

65 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 65 nie została złożona żadna 
oferta. 

2238,6

66 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 66 nie została złożona żadna 
oferta. 

8659,2

67 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 67 nie została złożona żadna 
oferta. 

3567

68 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 68 nie została złożona żadna 
oferta. 

2521,5

69 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 69 nie została złożona żadna 
oferta. 

590,4

70 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 70 nie została złożona żadna 
oferta. 

885,6

71 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 71 nie została złożona żadna 
oferta. 

1180,8

72 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 72 nie została złożona żadna 

1180,8



oferta. 
73 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  

zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 73 nie została złożona żadna 
oferta. 

590,4

74 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 74 nie została złożona żadna 
oferta. 

2226,3

75 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 75 nie została złożona żadna 
oferta. 

6838,85

76 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 76 nie została złożona żadna 
oferta. 

2091

77 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 77 nie została złożona żadna 
oferta. 

4182

78 1 0 1180,8 PIK MedSerwis Naprawa aparatury 
Medycznej ul.Zabłocińska45/43, 01-

697 Warszawa

4329,6

79 1 0 590,4 PIK MedSerwis Naprawa aparatury 
Medycznej ul.Zabłocińska45/43, 01-

697 Warszawa

2164,8

80 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 80 nie została złożona żadna 
oferta. 

1082,4

81 1 0 442,8 PIK MedSerwis Naprawa aparatury 
Medycznej ul.Zabłocińska45/43, 01-

697 Warszawa

1623,6

82 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 82 nie została złożona żadna 
oferta. 

1205,4

83 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 83 nie została złożona żadna 
oferta. 

3567

84 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 84 nie została złożona żadna 
oferta. 

2140,2

85 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 85 nie została złożona żadna 
oferta. 

2853,6

86 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 86 nie została złożona żadna 
oferta. 

2706

87 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 87 nie została złożona żadna 
oferta. 

777,36

88 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 88 nie została złożona żadna 
oferta. 

4428

89 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 89 nie została złożona żadna 
oferta. 

2091

90 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 90 nie została złożona żadna 
oferta. 

2091

91 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 91 nie została złożona żadna 
oferta. 

2460

92 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 92 nie została złożona żadna 
oferta. 

295,6

93 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 93 nie została złożona żadna 
oferta. 

3579,3

94 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 7994 nie została złożona żadna 
oferta. 

3936

95 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 95 nie została złożona żadna 
oferta. 

2902,8

96 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 96 nie została złożona żadna 
oferta. 

971,7

97 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 97 nie została złożona żadna 
oferta. 

3542,4

98 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 98 nie została złożona żadna 
oferta. 

295,2

99 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj.  nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 99 nie została złożona żadna 
oferta. 

7035,6

100 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 100 nie została złożona żadna 
oferta. 

2952

101 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej 
oferty lub oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 7134,00zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i 

innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację 
zadania.

7134

102 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 102 nie została złożona żadna 
oferta. 

2435,4

103 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 103 nie została złożona żadna 
oferta. 

2435,4



104 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 104 nie została złożona żadna 
oferta. 

2337

105 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 105 nie została złożona żadna 
oferta. 

2829

106 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 106nie została złożona żadna 
oferta. 

1193,1

107 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 107 nie została złożona żadna 
oferta. 

738

108 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 108nie została złożona żadna 
oferta. 

1771,2

109 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 109 nie została złożona żadna 
oferta. 

3788,4

110 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 110 nie została złożona żadna 
oferta. 

418,2

111 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 111 nie została złożona żadna 
oferta. 

602,7

112 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 112 nie została złożona żadna 
oferta. 

9102

113 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 113 nie została złożona żadna 
oferta. 

2952

114 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 114 nie została złożona żadna 
oferta. 

18228,6

115 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 115nie została złożona żadna 
oferta. 

6986,4

116 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 116 nie została złożona żadna 
oferta. 

836,4

117 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 117nie została złożona żadna 
oferta. 

959,4

118 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 118 nie została złożona żadna 
oferta. 

836,4

119 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 119 nie została złożona żadna 
oferta. 

1193,1

120 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 120 nie została złożona żadna 
oferta. 

1476

121 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 121 nie została złożona żadna 
oferta. 

369

122 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 122 nie została złożona żadna 
oferta. 

3431,7

123 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 123 nie została złożona żadna 
oferta. 

1353

124 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 124 nie została złożona żadna 
oferta. 

3099,6

125 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 125 nie została złożona żadna 
oferta. 

541,2

126 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 126 nie została złożona żadna 
oferta. 

16236

127 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 127 nie została złożona żadna 
oferta. 

356,7

128 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 128 nie została złożona żadna 
oferta. 

1340,7

129 1 0 1230 Aesculap Chifa Sp. z o.o. ul. 
Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl

1488,3

130 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 130nie została złożona żadna 
oferta. 

3653,1

131 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 131nie została złożona żadna 
oferta. 

1783,5

132 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 132 nie została złożona żadna 
oferta. 

3271,8

133 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 133nie została złożona żadna 
oferta. 

4329,6

134 Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze  
zm.)  tj. nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu .Uzasadnienie; w postępowaniu w Zadaniu nr 134 nie została złożona żadna 
oferta. 

2164,8

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

ZADANIE NR 1
Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 20 811,60 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących  



się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 
ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

2 (52029/52029)x100x60%= 60 (86,10/86,10)x100x30=30 powyżej 24 godz. do 72 godzin - 
5 pkt

95

ZADANIE NR 8
Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 1 476,00 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących  
się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 
ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

11 (1968/1968)x100x60%= 60 (165/165)x100x30=30 do 24 godzin = 10 pkt 100

ZADANIE NR 9
Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 

ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

11 (1230/1230)x100x60%=60 (165/165)x100x30=30 do 24 godzin = 10 pkt 100

ZADANIE NR 13
Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 1 476,00 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących  
się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 
ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

2 (5904/5904)x100x60%=60 (70/70)x100x30=30 powyżej 24 godz. do 72 godzin - 
5 pkt

95

ZADANIE NR 16
Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 8 523,90 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących  
się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 
ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

9 (22140/22140)x100x60%=60 (100/100)x100x30=30 do 24 godzin = 10 pkt 100

ZADANIE NR 26
Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 4 870,80 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących  
się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 
ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

5 (6027/6027)x100x60%=60 (205/205)x100x30=30 powyżej 24 godz. do 72 godzin - 
5 pkt

95

ZADANIE NR 36
Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 

ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

11 (4428/4428)x100x60%=60 (165/165)x100x30=30 do 24 godzin = 10 pkt 100

ZADANIE NR 37
Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 

ŚREDNIA  CENA  1 
CZAS REAKCJI 10% RAZEM



ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

11 (21648/21648)x100x60%=60 (165/165)x100x30=30 do 24 godzin = 10 pkt 100

ZADANIE NR 39
Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 

ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

6 (2807,50/2807,50)x100x60%=60 (65/65)x100x30=30 do 24 godzin = 10 pkt 100

ZADANIE NR 40
Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 

ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

12 (6150/6150)x100x60%=60 (150/150)x100x30=30 powyżej 24 godz. do 72 godzin - 
5 pkt

95

ZADANIE NR 47
Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 

ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

8 (4317,30/4317,30)x100x60%=60 (390/390)x100x30=30 do 24 godzin = 10 pk 100

ZADANIE NR 48
Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 30 504,00 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących  
się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 
ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

10 (30750/30750)x100x60%=60 (300/300)x100x30=30 do 24 godzin = 10 pk 100

ZADANIE NR 49
Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 2 681,40 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących  
się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 
ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

13 (6051,60/6051,60)x100x60%=60 (160/160)x100x30=30 powyżej 24 godz. do 72 godzin - 
5 pkt

95

ZADANIE NR 50
Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 8 179,50 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących  
się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 
ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

13 (13530/13530)x100x60%=60 (160/160)x100x30=30 Powyżej 24 godz. do 72 godzin - 
5 pkt

95

ZADANIE NR 54
Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 

ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

4 (2706/2706)x100x60%=60 (310/310)x100x30=30 powyżej 24 godz. do 72 godzin - 
5 pkt

95

ZADANIE NR 57
Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą 



ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 1 943,40 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących  
się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 
ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

3 (5904/5904)x100x60%=60 (200/200)x100x30=30 powyżej 24 godz. do 72 godzin - 
5 pkt

95

ZADANIE NR 78
Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 

ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

14 (1180,80/1180,80)x100x60%=60 (90/90)x100x30=30 powyżej 24 godz. do 72 godzin - 
5 pkt

95

ZADANIE NR 79
Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 

ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

14 (590,40/590,40)x100x60%=60 (90/90)x100x30=30 powyżej 24 godz. do 72 godzin - 
5 pkt

95

ZADANIE NR 81
Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 

ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

14 (442,80/442,80)x100x60%=60 (90/90)x100x30=30 powyżej 24 godz. do 72 godzin - 
5 pkt

95

ZADANIE NR 101
Zadanie unieważniono na podstawie art. 93.1.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferty z najniższą 
ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne :
Zamawiający przeznaczył na realizację zadania kwotę 7 134,00 zł / 24 mies. Cena oferty, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących  
się do przedmiotu zamówienia publicznego przewyższa kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zadania.

Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 
ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

7 (11070/11070)x100x60%=60 (290/290)x100x30=30 powyżej 24 godz. do 72 godzin - 
5 pkt

95

ZADANIE NR 129
Numer oferty Liczba pkt w kryterium  CENA 60% Liczba  pkt  w  kryterium 

ŚREDNIA  CENA  1 
ROBOCZOGODZINY 
NAPRAWY SPRZĘTU 30%

CZAS REAKCJI 10% RAZEM

1 (1230/1230)x100x60%=60 (205/205)x100x30=30 powyżej 24 godz. do 72 godzin - 
5 pkt

95

ZADANIE NR 2-7, 10, 11, 14, 15. 17-25, 27-35, 38, 41-46, 51, 52, 53, 55, 56, 58, 59, 60-77, 80, 82-100, 102-128, 130-134 - nie 
złożono żadnej oferty

Umowa zostanie podpisana w siedzibie szpitala lub przesłana pocztą (na prośbę Wykonawcy ) po terminie przewidzianym na 
środki odwoławcze.

Rozdzielnik:
otrzymują uczestnicy postępowania 
publikacja na stronie internetowej szpitala 
www.szpitalwolomin.pl

Dyrektor 
(-)     Grzegorz Krycki                                                                    

                                                                                                                              


	Usługi w zakresie przeglądu technicznego urządzeń medycznych w podziale na zadania.

