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OGŁOSZENIE 
 

 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze 
zm.) na Zakup  2 zestawów laparoskopowych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą 
"Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa Psarskiego w 
Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego  "OHMATDYT" jako 
zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii" 
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska- Białoruś- 
Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, 
Cel tematyczny 3 Bezpieczeństwo, Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i 
ochrony". 

 
 
 Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce,  zwanym dalej 
Zamawiającym,  unieważnił postępowanie na zakup  2 zestawów laparoskopowych na potrzeby realizacji 
projektu pod nazwą "Wspólna inicjatywa Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. dr. Józefa 
Psarskiego w Ostrołęce i Lwowskiego Obwodowego Dziecięcego Szpitala Klinicznego  "OHMATDYT" jako 
zwiększenie dostępności do usług opieki zdrowotnej w zakresie współczesnej chirurgii" realizowanego w 
ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska- Białoruś- Ukraina 2014-2020 Priorytet 3.1 
Wsparcie dla rozwoju ochrony zdrowia i usług socjalnych, Cel tematyczny 3 Bezpieczeństwo, Wspólne 
wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony" na postawie art. 93 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z  2018 poz. 1986)  tj. cena 
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty. W 
niniejszym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty wynosi 1 607 906,01 zł. brutto. Zamawiający na 
sfinansowanie  wyżej wymienionego zamówienia przeznaczył kwotę 1  435 971,35 zł. Brutto. 
Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  
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