Jastrzębie – Zdrój, 05.07.2017 r.

BZP.38.382-24.24.17

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:
unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na „Dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego”
(BZP.38.382-24.17)”

UNIEWAŻNIENIE
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju
informuje, że w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawy podstawowego i pomocniczego sprzętu medycznego
BZP.38.382-24.17, działając zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm) dokonał
unieważnienia postępowania w zakresie następujących pakietów:
a)
- w zakresie Pakietu nr 7 – Igły iniekcyjne
Prawne uzasadnienie unieważnienia:
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy PZP, unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia w powyższym pakiecie, ponieważ 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.
Faktyczne uzasadnienie unieważnienia:
W
w/w
postępowaniu
przetargowym na
wyżej
wymieniony
pakiet
złożono
najkorzystniejszą ofertę znacznie przewyższającą kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej
oferty.
b)
-W zakresie Pakietu nr 17 – Ostrza do dermatomu
-W zakresie Pakietu nr 18 - Ostrze kompatybilne z piłą elektryczną producenta B/BRAUN
AESCULAP do ściągania gipsu normalnego
- W zakresie Pakietu nr 23 – Utensylia apteczne
Prawne uzasadnienie unieważnienia:
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, unieważnia postępowanie
o udzielenie zamówienia w powyższych pakietach, ponieważ nie złożono żadnej ważnej oferty.
Faktyczne uzasadnienie unieważnienia:

W w/w postępowaniu przetargowym na powyższe pakiety w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie składania ofert nie została złożona żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu.
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