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Dotyczy Postęporr'an a o Udż].ene zan]óh_r]en]a p!blcznego na DoStaWa lekóW. SZcZepionek,
SuplerrentóW mate[]ałóW medycznych dla Krakowskego ToWalZyStWa opieki nad
Zwielzętanl na potrzeby Schlon ska d a bezdon,]nych Zw elzal w Krakowie" lTP-sch
]]2il2]] .Zęś. l. l 1.1"/,

ZAW lA Do lM lE N lE

o UNlEWAŹNlENlU PoSTĘPoWANlA

Dżała]a.l,/cpa].L] ! ań.255 pk1 ]Ustat yzdna ]l Wżeś|a20J9l, Pra,rożan]oweńpUblcznych(Dz,U
70ż 2|19 ż ióżn Zm,J Z,,l]ane] dae] pżp żamaVJ a]ary ZaVr'adania o !nieważnenu posiepowan a

!l0!,l]adżcr]9!o u/ llybe podsta(/o\i/ym które!o pżedmotem była dostaWa lekóW, Szczep]onek,
sLlpemeitóW materiałóW medycZnych dla KrakoWSkiego ToWarzystwa 0p]eki nad

Z!.l erżęian] ia polżebr" s.hlonska dla bez.]omnych ż!\,erząl lv Krakowe lTP-Sch 1'2021 numelog]osżena
cżanUWen! rr' B!]etyne Zamó!\ren PL]bicżny.h 202],BZP 00017473i0] Z dna 2021-03,15).

Ui eliażnienie i]ostępowan;a doty.uy ,,,sżystk.h cZęś. objętych Wskazanym u/yże] postępov/aniem, t], cżeśc
lV

Uzasadnienie| Zgocn e z tresc ą alt 255 pkt 1 pzp Zama!,/iający u| eyiażn a postępowanle o Udz elenie

Zanó!,]]en a ]cźc] ie złożono żadne!]o r!|ioskL] odlplszczene do UdzałU !v poslępowaniu abo żadnej
i]feł! ,Ąr' Tyś an ż5il pzp ]eżgi żen]awa]acv copuscl moż lłosć sk]adania oferi cześcovr'ych co
.iieilaźl].na Wczęśc pcstęptwaia. U.]zelene żamo,,,/en a stosL.]je się przep sy ań.255-258 pzp

\ii plo,,,JadZonym postępou]anit] o L]dżre en e Zailó,łenia pUb cżnego ur' tern] | e Składan a ojeń Wyznacżonyfil
przez Zarnal1/a]a.cegc to ]est dc aodzny ]000 dna 23 malca 202J roku ne llvp]ynęła żadna ofeńa \,/

Zaklesie żadnej z.żęśc ktole obejmo!,Jało poslepo],!an e (części l l I V), Wobec po\r'/yżsże9o Ia
pcista!r'Le ań 255 pkl 1 pz]r Zaria/l ający Z.bolJ ążany b/ł Un]eważnić postępowan e W Splalve L]dzelena
Zailól,,]]e ]!a pL]b 1]Znego ,,\r żaklcs e [6żde] cZęsi ob]ęlej pOStępo]Llan em c czym n]n e]szyn] Za\ł|adamia
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