
 
 

 

 

 

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ WOJEWÓDZKA 

STACJA POGOTOWIA RATUNKOWEGO W BIAŁYMSTOKU 

ul. Poleska 89, 15-874 Białystok 

Tel. 85 66 37 301, fax. 85 66 37 302 

www.pogotowie.bialystok.pl; sekretariat@wspr.bialystok.pl; 
 

Dział  

Organizacyjno-Prawny 

Joanna Późniewska 

Starszy specjalista ds. organizacyjno-prawnych 

85 66 37 344  

j.pozniewska@wspr.bialystok.pl 

 

Białystok, dnia 24 listopada 2022 r.  
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu                   

na usługę kompleksowego sprzątania obiektów                 

i pomieszczeń użytkowanych przez  

SP ZOZ WSPR w Białymstoku  

EOP.332.27.22 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCIACH 1-3 i 5 

 

Zamawiający, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia 

Ratunkowego w Białymstoku, na podstawie art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2022.1710 t.j. z późn. zm.), [dalej jako: PZP] informuje, iż postępowanie o udzielenie 

zamówienia w częściach 1, 2, 3, i 5 zostaje unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 3 PZP, 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.  

SP ZOZ WSPR w Białymstoku, na sfinansowanie zamówienia w częściach 1, 2, 3 i 5 zamierzał 

przeznaczyć kwotę:  

- w części 1: 45.076,50 zł; 

- w części 2: 29.451,00 zł; 

- w części 3: 30.051,00 zł; 

- w części 5: 44.476,50 zł; 

Zamawiający udostępnił powyższą informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania 

(miniPortal oraz www.pogotowie.bialystok.pl) przed otwarciem ofert, które miało miejsce w dniu 23 

listopada 2022 r. o godzinie 10:00. 

W niniejszym postępowaniu, w częściach 1, 2, 3, i 5 wpłynęła 1 oferta - firmy JARHEAD Sp. z. o. 

o., ul. Warszawska 43 lok. 3, Białystok, która opiewa na kwotę: 

W Części 1 -  73 553,51 zł brutto  

 przekroczenie wynosi: 28 477,02  zł; 

W Części 2 -  41 819,51 zł brutto  

 przekroczenie wynosi: 12 368,51 zł; 

W Części 3 -  41 819,51 zł brutto 

 przekroczenie wynosi: 11 768,51 zł; 

W Części 5 -  57 809,02 zł brutto  

 przekroczenie wynosi: 13 332,52 zł; 

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

zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty w 

częściach 1 – 3 i 5. Zamawiający zatem unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 262 ustawy zawiadomi Wykonawcę, który 

ubiegał się o udzielenie zamówienia w tym postępowaniu o wszczęciu kolejnego postępowania, które 

dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia. 
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