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Wrocław, dnia 20-04-2018 r. 

Nr sprawy USK/DZP/PN-23/2018  

  

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO                                                                                             

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu jako Zamawiający w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: dostawa i montaż angiografu wraz z 

przebudową i dostosowaniem pomieszczeń w ramach projektu: leczenie chorób układu krążenia z wykorzystaniem 

nowoczesnych technologii w zakresie diagnostyki i terapii w USK, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) Ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.)  unieważnia 

postępowanie o udzielenie zamówienia: cena najkorzystniejszej oferty przewyższa, kwotę którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

Zamawiający informuje, że na ww. postępowanie przetargowe  wpłynęła 1 oferta: 

Oferta nr 1 - GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa 

Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 4) cyt. Ustawy pzp unieważnia postępowanie o udzielenie 

zamówienia, oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia.  

Uzasadnienie 

Cena najkorzystniejszej oferty GE Medical Systems Polska Sp. z o.o. ul. Wołoska 9, 02-583 Warszawa,  wynosi 

3 527 527,02 zł brutto. Kwota brutto, którą Zamawiający może przeznaczyć na realizację przedmiotu zamówienia 

wynosi 2 700 000,00  zł brutto.  

 

 
 
Informacji, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, udziela Dział Zakupów i Zamówień Publicznych 
Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego  we Wrocławiu,  tel. 71 / 784 – 20 – 29, faks: 71 / 
327 – 09 – 40,  faks: 71 / 327 – 09 – 11, adres e-mail: dwojewodzka@usk.wroc.pl  

 

 

Z upoważnienia  Dyrektora 
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Magda Jellin 

  Kierownik Działu Zamówień Publicznych 

 

 

 


