
  

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
PUM w Szczecinie 

Dział Zamówień Publicznych 
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 

Tel. 91 466 10 86 do 88 fax. 91 466 11 13. 
 

Szczecin, dn. 29.07.2016 r. 
znak sprawy: ZP/220/46/16                                             
 
w sprawie: przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest dostawa wyrobów medycznych do 
diagnostyki i zabiegów radiologicznych 

 
ZAWIADOMIENIE  O  ROZSTRZYGNI ĘCIU POSTĘPOWANIA na zadaniach 11, 12 19 i 20 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający (dalej 
„PZP”)  zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia w/w postępowania. 
 
        Zadanie 11 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Brak ofert 
b) rozstrzygniecie postępowania: 
postępowanie na zadaniu  11 zostało unieważnione. 
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie 11 nie złożono ofert. 
Uzasadnienie prawne: postępowanie na zadaniu 11 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 
ustawy PZP ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 
 
        Zadanie 12 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Brak ofert 
b) rozstrzygniecie postępowania: 
postępowanie na zadaniu  12 zostało unieważnione. 
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie 12 nie złożono ofert. 
Uzasadnienie prawne: postępowanie na zadaniu 12 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 
ustawy PZP ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 
         
        Zadanie 19 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Brak ofert 
b) rozstrzygniecie postępowania: 
postępowanie na zadaniu  19 zostało unieważnione. 
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie 19 nie złożono ofert. 
Uzasadnienie prawne: postępowanie na zadaniu 19 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 
ustawy PZP ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 
         
        Zadanie 20 
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 
Brak ofert 
b) rozstrzygniecie postępowania: 
postępowanie na zadaniu  20 zostało unieważnione. 
Uzasadnienie faktyczne: na zadanie 20 nie złożono ofert. 
Uzasadnienie prawne: postępowanie na zadaniu 20 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 1 
ustawy PZP ponieważ nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 
 
Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej  
zostanie również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 oraz na tablicy ogłoszeń. 

 
 Z poważaniem    
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      /Dyrektor SPSK-2/   

 


