
Lublin, dnia 12 grudnia 2011 roku
SzNSPZOZ. N-ZP-3721-68/11

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  2010  roku  Nr  113,  poz.  759  ze  zm.) 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 aparatu do elektrowstrząsów.

III. Unieważnienie postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.  93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych,  ponieważ cena  oferty  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający 
zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia 70 000,00 zł,  natomiast  najniższa i  jedyna  oferta  została złożona na kwotę  brutto 
100 008,00 zł.

Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest w ciągu 7 
dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę wniesienia protestu.



Lublin, dnia 12 grudnia 2011 roku
SzNSPZOZ. N-ZP-3721-68/11

Pan Edward Lewczuk 
Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego 

w /m

Wniosek

Na podstawie art.  20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych 
(tj.  Dz.  U.  z  2010  roku  Nr  113,  poz.  759  ze  zm.) komisja  przetargowa  wnosi  o  zatwierdzenie 
unieważnienia postępowania na dostawę aparatu do elektrowstrząsów.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.  93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych,  ponieważ cena  oferty  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający 
zamierza przeznaczyć  na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 
zamówienia 70 000,00 zł,  natomiast  najniższa i  jedyna  oferta  została złożona na kwotę  brutto 
100 008,00 zł.

Podpisy członków komisji:

Mirosław Złomaniec.................................................

Tomasz Szulc.......................................................

Joanna Janczarek..................................................

Agnieszka Piotrowska...........................................

ZATWIERDZAM     ...............................................................



Lublin, dnia 25 stycznia 2010 roku
SzNSPZOZ. N-ZP-3721-5/10

Pan Edward Lewczuk 
Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego 

w /m

Wniosek

Na podstawie art.  20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych 
(Dz.U. Nr 223 z 2078 roku, poz. 1655) komisja przetargowa wnosi o zatwierdzenie unieważnienia 
postępowania na świadczenie usług mających za zadanie wspomaganie świadczeń zdrowotnych i 
usług medycznych w ZOL Łysołaje szpitala Neuropsychiatrycznego im. Prof. M. Kaczyńskiego 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.  93 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych,  ponieważ postępowanie  obarczone  jest  wadą  uniemożliwiającą  zawarcie  ważnej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Zamawiający błędnie określił przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia winna być obsługa 
gospodarczo-techniczna realizowana  przez  palacza  i  robotnika  budowlano-gospodarczego  a  nie 
świadczenie usług mających za zadanie wspomaganie świadczeń zdrowotnych i usług medycznych 
realizowane przez salowego.

Podpisy członków komisji:

Zenon Daniewski.................................................

Tomasz Szulc.......................................................

Joanna Janczarek..................................................

Agnieszka Piotrowska...........................................

ZATWIERDZAM     ...............................................................



Lublin, dnia 27 sierpnia 2009 roku

SzNSPZOZ. N-ZP-3721-35/09
Wykonawcy, którzy złożyli oferty

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: remont 2 dźwigów w budynku „Somatyk”

III. Unieważnienie postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
Publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV. Wykonawcy,  którzy zostali wykluczeni z postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i 
prawnym: 
1/Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „PILAWA” Eugeniusz Pilawa ul. Tęczowa 
1 78-100 Kołobrzeg – oferta wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, (Dz.U. Nr 223 z 2007 roku, poz. 1655). Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 
uzupełnił dokumenty, które nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Zamawiający wymagał  uzupełnienia wykazu wykonanych  co najmniej  2 robót  budowlanych  w 
okresie  ostatnich  pięciu  lat  (rozpoczęcie  i  zakończenie  roboty)  przed  dniem  wszczęcia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  –  tj.  23.07.2009  roku  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i  miejsca 
wykonania  oraz  załączeniem  dokumentów  potwierdzających,  że  roboty  te  zostały  wykonane 
należycie. Każda z wykazanych robót musi opiewać na kwotę brutto minimum 350 tysięcy złotych. 
Każda  z wykazanych robót musi być  zrealizowana  w ramach odrębnej umowy oraz w swym 
zakresie zawierać zaprojektowanie i wykonanie remontu dźwigów, zgodnie z załącznikiem   nr 6 do 
SIWZ.
Wyszczególniona w poz. 1 uzupełnionego przez Wykonawcę wykazu robota zgodnie
z zapisem w kolumnie „Daty (rozpoczęcia i zakończenia) i miejsce wykonania roboty budowlanej” 
została rozpoczęta 14.01.2004 roku zatem nie spełnia wymagania dotyczącego wykonania roboty 
w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  (rozpoczęcie  i  zakończenie  roboty)  przed  dniem  wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia – tj. 23.07.2009 roku.

2/Inwestprojekt-Dźwig Sp. z o.o. ul. Skrzetuskiego 12 20-628  Lublin  –  oferta  została 



wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, (Dz.U. Nr 223 
z 2007 roku, poz. 1655). Wykonawca na wezwanie Zamawiającego uzupełnił dokumenty, które nie 
potwierdzają spełniania warunków udziału
w postępowaniu. 
Uzupełniona informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 ustawy wystawiona została 21 sierpnia 2009 roku czyli  po upływie terminu składania ofert. 
Zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy   Prawo  Zamówień  Publicznych  złożone  na  wezwanie 
Zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez  wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął  termin składania 
ofert.
Wykonawca  nie  uzupełnił  wykazu   wykonanych  co  najmniej  2  robót  budowlanych  w  okresie 
ostatnich pięciu  lat  (rozpoczęcie  i  zakończenie roboty)  przed dniem wszczęcia postępowania  o 
udzielenie zamówienia – tj. 23.07.2009 roku a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem i  wartością  robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot  zamówienia,  z  podaniem  ich  wartości  oraz  daty  i  miejsca  wykonania.  Każda  z 
wykazanych  robót  musi  opiewać  na  kwotę  brutto  minimum 350  tysięcy  złotych.  Wykonawca 
wykazał  jedynie  jedną  robotę  o  wartości  przekraczającej  wymaganą  kwotę,  przedstawiając 
oświadczenie o jej realizacji bez wymaganego przez Zamawiającego potwierdzenia należytego jej 
wykonania. 
Wykonawca nie uzupełnił wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą 
uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia.  Przedstawił  natomiast  wymagane  kserokopie 
uprawnień.
Ponad to Wykonawca nie przedłożył  informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2008 
rok,  obejmującej  wprowadzenie  do  sprawozdania   finansowego  oraz  dodatkowe   informacji  i 
objaśnienia.

V. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym                   i 
prawnym: 
1/Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „PILAWA” Eugeniusz Pilawa ul. Tęczowa 
1 78-100 Kołobrzeg – oferta podlega  odrzuceniu na podstawie art 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych jako złożona przez Wykonawcę wykluczonego
z udziału w postępowaniu.
2/Inwestprojekt-Dźwig Sp. z o.o. ul. Skrzetuskiego 12 20-628  Lublin  –  oferta  podlega 
odrzuceniu na podstawie art 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako złożona 
przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest 
w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub mogli Państwo powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.



Lublin, dnia 27 sierpnia 2009 roku
SzNSPZOZ. N-ZP-3721-35/09

Pan Edward Lewczuk 
Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego 

w /m

Wniosek

Na podstawie art.  20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych 
(Dz.U. Nr 171 z 2008 roku, poz. 1058) komisja przetargowa wnosi o zatwierdzenie unieważnienia 
postępowania na remont 2 dźwigów w budynku „Somatyk”.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.  93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu..

Podpisy członków komisji:

Zenon Daniewski.................................................

Tomasz Szulc.......................................................

Marian Koziński..................................................

Katarzyna Hamacher...........................................

ZATWIERDZAM     ...............................................................

Lublin, dnia 27 sierpnia 2009 roku
SzNSPZOZ. N-ZP-3721-35/09

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania



Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.  Nr  171  z  2008  roku,  poz.  1058  ze  zm.)  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: remont 2 dźwigów w budynku „Somatyk”

III. Unieważnienie postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.  93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.

Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest 
w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub mogli Państwo powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.

Lublin, dnia 27 sierpnia 2009 roku

SzNSPZOZ. N-ZP-3721-35/09
Wykonawcy, którzy złożyli oferty

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: remont 2 dźwigów w budynku „Somatyk”

III. Unieważnienie postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień 
Publicznych, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.

IV. Wykonawcy,  którzy zostali wykluczeni z postępowania wraz z uzasadnieniem faktycznym i 
prawnym: 
1/Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „PILAWA” Eugeniusz Pilawa ul. Tęczowa 
1 78-100 Kołobrzeg – oferta wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, (Dz.U. Nr 223 z 2007 roku, poz. 1655). Wykonawca na wezwanie Zamawiającego 
uzupełnił dokumenty, które nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu. 
Zamawiający wymagał  uzupełnienia wykazu wykonanych  co najmniej  2 robót  budowlanych  w 
okresie  ostatnich  pięciu  lat  (rozpoczęcie  i  zakończenie  roboty)  przed  dniem  wszczęcia 
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  –  tj.  23.07.2009  roku  a  jeżeli  okres  prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom 
budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i  miejsca 
wykonania  oraz  załączeniem  dokumentów  potwierdzających,  że  roboty  te  zostały  wykonane 
należycie. Każda z wykazanych robót musi opiewać na kwotę brutto minimum 350 tysięcy złotych. 
Każda  z wykazanych robót musi być  zrealizowana  w ramach odrębnej umowy oraz w swym 
zakresie zawierać zaprojektowanie i wykonanie remontu dźwigów, zgodnie z załącznikiem   nr 6 do 
SIWZ.
Wyszczególniona w poz. 1 uzupełnionego przez Wykonawcę wykazu robota zgodnie
z zapisem w kolumnie „Daty (rozpoczęcia i zakończenia) i miejsce wykonania roboty budowlanej” 
została rozpoczęta 14.01.2004 roku zatem nie spełnia wymagania dotyczącego wykonania roboty 
w  okresie  ostatnich  pięciu  lat  (rozpoczęcie  i  zakończenie  roboty)  przed  dniem  wszczęcia 
postępowania o udzielenie zamówienia – tj. 23.07.2009 roku.

2/Inwestprojekt-Dźwig Sp. z o.o. ul. Skrzetuskiego 12 20-628  Lublin  –  oferta  została 
wykluczona na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, (Dz.U. Nr 223 
z 2007 roku, poz. 1655). Wykonawca na wezwanie Zamawiającego uzupełnił dokumenty, które nie 
potwierdzają spełniania warunków udziału
w postępowaniu. 
Uzupełniona informacja z Krajowego Rejestru Karnego  w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 
4-8 ustawy wystawiona została 21 sierpnia 2009 roku czyli  po upływie terminu składania ofert. 
Zgodnie  z  art.  26  ust.  3  ustawy   Prawo  Zamówień  Publicznych  złożone  na  wezwanie 
Zamawiającego  oświadczenia  i  dokumenty  powinny  potwierdzać  spełnianie  przez  wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu nie później niż w dniu, w którym upłynął  termin składania 
ofert.
Wykonawca  nie  uzupełnił  wykazu   wykonanych  co  najmniej  2  robót  budowlanych  w  okresie 
ostatnich pięciu  lat  (rozpoczęcie  i  zakończenie roboty)  przed dniem wszczęcia postępowania  o 
udzielenie zamówienia – tj. 23.07.2009 roku a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w 
tym okresie,  odpowiadających swoim rodzajem i  wartością  robotom budowlanym stanowiącym 
przedmiot  zamówienia,  z  podaniem  ich  wartości  oraz  daty  i  miejsca  wykonania.  Każda  z 
wykazanych  robót  musi  opiewać  na  kwotę  brutto  minimum 350  tysięcy  złotych.  Wykonawca 
wykazał  jedynie  jedną  robotę  o  wartości  przekraczającej  wymaganą  kwotę,  przedstawiając 
oświadczenie o jej realizacji bez wymaganego przez Zamawiającego potwierdzenia należytego jej 
wykonania. 



Wykonawca nie uzupełnił wykazu osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował i które będą 
uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia.  Przedstawił  natomiast  wymagane  kserokopie 
uprawnień.
Ponad to Wykonawca nie przedłożył  informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za 2008 
rok,  obejmującej  wprowadzenie  do  sprawozdania   finansowego  oraz  dodatkowe   informacji  i 
objaśnienia.

V. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym                   i 
prawnym: 
1/Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne „PILAWA” Eugeniusz Pilawa ul. Tęczowa 
1 78-100 Kołobrzeg – oferta podlega  odrzuceniu na podstawie art 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo 
Zamówień Publicznych jako złożona przez Wykonawcę wykluczonego
z udziału w postępowaniu.
2/Inwestprojekt-Dźwig Sp. z o.o. ul. Skrzetuskiego 12 20-628  Lublin  –  oferta  podlega 
odrzuceniu na podstawie art 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych jako złożona 
przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 180 ust. 1 i 2 Prawa zamówień publicznych mogą Państwo wnieść protest 
w ciągu 7 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub mogli Państwo powziąć wiadomość 
o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia protestu.

Lublin, dnia 27 sierpnia 2009 roku
SzNSPZOZ. N-ZP-3721-35/09

Pan Edward Lewczuk 
Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego 

w /m

Wniosek

Na podstawie art.  20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych 
(Dz.U. Nr 171 z 2008 roku, poz. 1058) komisja przetargowa wnosi o zatwierdzenie unieważnienia 
postępowania na remont 2 dźwigów w budynku „Somatyk”.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.  93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, ponieważ nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu..



Podpisy członków komisji:

Zenon Daniewski.................................................

Tomasz Szulc.......................................................

Marian Koziński..................................................

Katarzyna Hamacher...........................................

ZATWIERDZAM     ...............................................................

Lublin, dnia 29 lipca 2009 roku
SzNSPZOZ. N-ZP-3721-38/09

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz.U.  Nr  171  z  2008  roku,  poz.  1058  ze  zm.)  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 artykułów biurowych
i papierniczych.

III. Unieważnienie postępowania:
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.  93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, ponieważ nie została złożona żadna oferta.



Lublin, dnia 29 lipca 2009 roku
SzNSPZOZ. N-ZP-3721-38/09

Pan Edward Lewczuk 
Dyrektor Szpitala Neuropsychiatrycznego 

w /m

Wniosek

Na podstawie art.  20 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień  publicznych 
(Dz.U. Nr 171 z 2008 roku, poz. 1058) komisja przetargowa wnosi o zatwierdzenie unieważnienia 
postępowania na dostawę artykułów biurowych i papierniczych.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art.  93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych, ponieważ nie została złożona żadna oferta.

Podpisy członków komisji:

Zenon Daniewski.................................................

Henryka Kwietniewska........................................



Lidia Kuchta.........................................................

Katarzyna Hamacher..........................................

ZATWIERDZAM     ...............................................................


