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A.I.271- 29/11    

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
wewn ętrznej sieci LAN w tym kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji LAN i elektrycznej w Krakowskim 
Centrum Rehabilitacji, przy al. Modrzewiowej 22, Kr aków, znajduj
Poaustriackich wpisanych do re jestru zabytków ( nr rej. A
ramach projektu „Informatyzacja i wdro
celu poprawy jakości świadczonych usług” w ramach Małopolskiego Regionalnego Pr
lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społecze
Rozwój społeczeństwa informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

WYKONAWCY W POST

 
Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówie
Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z pó
istniejącej wewnętrznej sieci LAN w tym kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji LAN 
i elektrycznej w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, przy al. Modrzewiowej 22, 
Kraków, znajduj ącym się na terenie Zespołu koszar Poaustriackich wpisanych do 
rejestru zabytków ( nr rej. A
projektu „Informatyzacja i wdro
Rehabilitacji w celu poprawy jako
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007
dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społecze
informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
unieważnione w dniu 9.09.2011 r. 

Powody unieważnienia:  

Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówie
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiaj
najniższą ceną przewyższa kwot
sfinansowanie zamówienia. Zamawiaj
realizację niniejszego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.
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     Kraków, dnia 9.09.2011 r.

powania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Rozbudowa istniej
trznej sieci LAN w tym kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji LAN i elektrycznej w Krakowskim 

Centrum Rehabilitacji, przy al. Modrzewiowej 22, Kr aków, znajduj ącym si ę na terenie Zespołu koszar 
jestru zabytków ( nr rej. A -887) na działce nr 228/2 obr. 9 Krowodrza”

ramach projektu „Informatyzacja i wdrożenie systemów zarządzania w Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w 
wiadczonych usług” w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na 

 Priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 
stwa informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

WYKONAWCY W POST ĘPOWANIU  
A.I.271-29/11 

cy na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity 
Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) informuję, że postępowanie na: 

trznej sieci LAN w tym kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji LAN 
i elektrycznej w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, przy al. Modrzewiowej 22, 

ę na terenie Zespołu koszar Poaustriackich wpisanych do 
jestru zabytków ( nr rej. A-887) na działce nr 228/2 obr. 9 Krowodrza” w ramach 

projektu „Informatyzacja i wdro żenie systemów zarządzania w Krakowskiego Centrum 
Rehabilitacji w celu poprawy jakości świadczonych usług” w ramach Małopolskiego 

ogramu Operacyjnego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1. Warunki 
ństwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społecze

informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
nione w dniu 9.09.2011 r.  

art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych
Zamawiający unieważnia postępowanie, poniewa
ższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczy

nsowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na 
 niniejszego zamówienia do ceny najkorzystniejszej oferty.   

   Z poważaniem 

  Mgr Teresa Zalewińska – Cieślik
 Dyrektor Krakowskiego Centrum Rehabilitacji
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Kraków, dnia 9.09.2011 r. 

„Rozbudowa istniej ącej 
trznej sieci LAN w tym kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji LAN i elektrycznej w Krakowskim 

 na terenie Zespołu koszar 
887) na działce nr 228/2 obr. 9 Krowodrza”  w 

dzania w Krakowskiego Centrum Rehabilitacji w 
ogramu Operacyjnego na 

stwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 
stwa informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

ń publicznych (tekst jednolity 
ępowanie na: „Rozbudowę 

trznej sieci LAN w tym kanalizacji teletechnicznej oraz instalacji LAN 
i elektrycznej w Krakowskim Centrum Rehabilitacji, przy al. Modrzewiowej 22, 

 na terenie Zespołu koszar Poaustriackich wpisanych do 
887) na działce nr 228/2 obr. 9 Krowodrza” w ramach 

dzania w Krakowskiego Centrum 
wiadczonych usług” w ramach Małopolskiego 

ś Priorytetowa 1. Warunki 
stwa opartego na wiedzy, Działanie 1.2 Rozwój społeczeństwa 

informacyjnego, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.”  Zostało 

ń Publicznych 
powanie, ponieważ oferta z 

cy zamierza przeznaczyć na 
ć kwoty przeznaczonej na 

Cieślik 
Dyrektor Krakowskiego Centrum Rehabilitacji 


