
Lublin, dnia 16 listopada 2009 roku
SzNSPZOZ. N-ZP-3721-61/09

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tj.  Dz.U. z 2007 r.  Nr 223 poz. 1655 ze zmianami) zamawiający zawiadamia o  unieważnieniu 
postępowania.

I. Zamawiający:
Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2.

II.  Nazwa  nadana  zamówieniu  przez  Zamawiającego:  dostawa  materiałów  budowlanych
i stolarskich

III. Unieważnienie postępowania:
Oznaczenie oferty częściowej: (jeżeli dotyczy) Zestaw 1
Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
IV. Wykonawcy,  którzy zostali  wykluczeni z postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i 
prawnym: ----------------
V. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym                   i  
prawnym: -----------------------
Oznaczenie oferty częściowej: (jeżeli dotyczy) Zestaw 2
Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
IV. Wykonawcy,  którzy zostali  wykluczeni z postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i 
prawnym: ----------------
V. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym                   i  
prawnym:------------------------
Oznaczenie oferty częściowej: (jeżeli dotyczy) Zestaw 3
Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
IV. Wykonawcy,  którzy zostali  wykluczeni z postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i 
prawnym: ----------------
V. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym                   i  
prawnym: -----------------------
Oznaczenie oferty częściowej: (jeżeli dotyczy) Zestaw 4
Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
IV. Wykonawcy,  którzy zostali  wykluczeni z postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i 
prawnym: ----------------

V. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym                   i  
prawnym: -----------------------
Oznaczenie oferty częściowej: (jeżeli dotyczy) Zestaw 5
Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.



IV. Wykonawcy,  którzy zostali  wykluczeni z postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i 
prawnym: ----------------
V. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym                   i  
prawnym: -----------------------
Oznaczenie oferty częściowej: (jeżeli dotyczy) Zestaw 6
Uzasadnienie: Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
IV. Wykonawcy,  którzy zostali  wykluczeni z postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i 
prawnym: ----------------
V. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym                   i  
prawnym: -----------------------

Zgodnie  z  art.  180  ust.  1  i  2  Prawa  zamówień  publicznych  mogą  Państwo  wnieść  protest
w ciągu  10  dni  od  dnia,  w którym powzięli  Państwo  lub  mogli  Państwo  powziąć  wiadomość
o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.


