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   Białystok, dnia 23 września 2022 r.  

 

 

    Do Wykonawców biorących udział  

w postępowaniu na usługę 

kompleksowego sprzątania obiektów  

i pomieszczeń użytkowanych przez  

SP ZOZ WSPR w Białymstoku  

do SP ZOZ WSPR w Białymstoku 

EOP.332.20.22 

 
Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na usługę kompleksowego sprzątania obiektów  

i pomieszczeń użytkowanych przez SP ZOZ WSPR w Białymstoku 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Białymstoku, na podstawie art. 260 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. 2022.1710 t.j. z późn. zm.), [dalej jako: pzp] informuje o unieważnieniu 

postępowania na usługę kompleksowego sprzątania obiektów i pomieszczeń użytkowanych przez SP ZOZ 

WSPR w Białymstoku nr EOP.332.20.22 w całości. 

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne unieważnienia: 

Postępowanie o udzielenie zamówienia zostaje unieważnione na podstawie art. 255 ust. 3 ustawy, 

zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub koszt 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub 

kosztu najkorzystniejszej oferty.  

Zamawiający, na sfinansowanie zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 539 560,51 zł brutto, w 

tym:   - w części 1: 425.307,34 zł; 

- w części 2: 27.078,40 zł; 

- w części 3: 20.909,90 zł; 

- w części 4: 16.481,90 zł; 

- w części 5: 34.154,64 zł; 

- w części 6: 15.628,33 zł. 

Zamawiający udostępnił powyższą informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

(miniPortal oraz www.pogotowie.bialystok.pl) przed otwarciem ofert, które miało miejsce w dniu 20 

września 2022 r. o godzinie 11:00. 

Najkorzystniejsze oferty złożone w niniejszym podstępowaniu opiewają na kwotę: 

W Części 1 -  521 401,87 zł brutto (JARHEAD Sp. z. o. o., ul. Warszawska 43 lok. 3, Białystok)  

 przekroczenie wynosi: 96 094,53  zł; 

W Części 2 -  241 821,38 zł brutto (Ewenement Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 77A, Poznań)  

 przekroczenie wynosi: 214 742,98 zł; 

W Części 3 -  186 734,66 zł brutto (Ewenement Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 77A, Poznań)  

 przekroczenie wynosi: 165 824,76 zł; 

W Części 4 -  147 190,85 zł brutto (Ewenement Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 77A, Poznań)  
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 przekroczenie wynosi: 130 708,95 zł; 

W Części 5 -  350 402,10 zł brutto (Ewenement Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 77A, Poznań)   

 przekroczenie wynosi: 316 247,46 zł; 

W Części 6 -  143 126,62 zł brutto (Ewenement Sp. z o. o., ul. Dąbrowskiego 77A, Poznań)   

 przekroczenie wynosi: 127 498,29 zł. 

 

Zamawiający po przeanalizowaniu swoich możliwości finansowych stwierdził, że nie może zwiększyć 

kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty w częściach 1 - 6. 

Zamawiający zatem unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, ponieważ oferta z najniższą ceną 

w każdej z sześciu części przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć zaplanowanych kwot do ceny najkorzystniejszych ofert. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 ustawy o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 

zamówienia niezwłocznie zawiadomi wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia w tym 

postępowaniu. 
 

 

UWAGA: Bardzo proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma emailem: przetargi@wspr.bialystok.pl 
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