Samodzielny Publiczny
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie
22-100 Chełm ul. Ceramiczna nr 1
Chełm dnia: .2019-09-02
Do wszystkich Wykonawców,
którzy złożyli oferty w postępowaniu nr ZP 3311/28/2019
Dotyczy :

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP 3311/28/2019 w trybie przetargu
nieograniczonego na zakup i sukcesywne dostawy produktów farmaceutycznych – różnych
produktów leczniczych.
Zawiadomi enie
o unieważnieniu postępowania w pakiecie/części nr 5,45,55,56,57

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie, działając zgodnie z art. 93
ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz.1986 z późn. zm.)
zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i sukcesywne
dostawy produktów farmaceutycznych - różnych produktów leczniczych prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego w pakiecie/części nr 5:
Podstawa prawna dla pakietu/części nr 5:
Postępowanie zostaje unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1, pkt. 4) ustawy Pzp tj.: Zamawiający unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że
Zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty.
Uzasadnienie faktyczne:
W niniejszym postępowaniu do dnia 20/08/2019 r. do godz. 09:00 wpłynęły trzy oferty, z czego dwie podlegały
odrzuceniu, zgodnie z informacją o odrzuceniu ofert.
Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, która również zamieścił na e-platformie oraz na stronie
internetowej Zamawiającego jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tym dla pakietu/części
nr 5 tj. 803 621.64 zł brutto. Cena oferty, która otrzymała największą ilość punków wynosi 1 128 242.80 zł.
Zgodnie z przyjętym orzecznictwem unieważnienie postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp
może mieć miejsce przed wyborem najkorzystniejszej oferty, gdy po dokonaniu badania i oceny ofert cena
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną będzie przewyższać kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, a Zamawiający nie będzie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny
najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku czynność wyboru oferty nie jest konieczna.
Po przeprowadzonej analizie Zamawiający uznał, że nie ma możliwości zwiększyć kwoty
przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotu zamówienia do kwot najkorzystniejszej oferty w ww.
pakiecie/części. W związku z powyższym postanowiono jak na wstępie.
Podstawa prawna dla pakietu/części nr 45,55,56,57
Postępowanie we wskazanych częściach zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 poz. 1986z późn. zm.) - nie złożono żadnej oferty niepodlegającej
odrzuceniu. [brak ważnej oferty lub wniosku]
Uzasadnienie faktyczne:
Do dnia 20/08/2019 r. do godz. 09:00 nie wpłynęła żadna oferta na dany pakiet/części postępowania.
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Pzp, Zamawiający zamieszcza niniejszą informację na stronie internetowej
www.spwsschelm.e-bip.eu oraz e-platformie https://e-propublico.pl/
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