DZP/38/382-51/13

Jastrzębie – Zdrój, 15.01.2014 r.

Do wszystkich uczestników postępowania

Dotyczy: przygotowania zamówienia publicznego zorganizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawy żywienia pozajelitowe i dojelitowego dla
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
(DZP/38/382-51/13) – Pakiety 4, 20, 21, 37, 38, 45, 82.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Jastrzębiu – Zdroju
informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo
Zamówień Publicznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473)
unieważnia postępowanie na dostawy żywienia pozajelitowe i dojelitowego (DZP/38/38251/13) w następujących pakietach:

- Pakiet nr 4 - Preparat mlekozastępczy, dietetyczno-leczniczy dla niemowląt od 1-go m-ca
życia zawierajacy triglicerydy o średniej długości łańcucha (MCT); proszek
350g
- Pakiet nr 20 - Emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego zawierajaca olej sojowy
zemulgowany oczyszczonymi fosfolipidami jaja kurzego, r-r 10% ,poj.
100ml
- Pakiet nr 21 - Emulsja tłuszczowa do żywienia pozajelitowego zawierajaca olej sojowy
zemulgowany oczyszczonymi fosfolipidami jaja kurzego, r-r 10% ,poj.
500ml
- Pakiet nr 37 - Gotowa do użytku, zbilansowana mieszanina do podawania droga żył
centralnych zawierająca emulsję tłuszczową, r-r aminokwasów z
elektrolitami i r-r glucozy z wapniem o zawartości azotu 4,6 g/ 1 litr. Poj.
1500 ml; worek trójkomorowy.
- Pakiet nr 38 - Gotowa do użytku, zbilansowana mieszanina do podawania droga żył
centralnych zawierająca emulsję tłuszczową, r-r aminokwasów z
elektrolitami i r-r glucozy z wapniem o zawartości azotu 4,6 g/ 1 litr. Poj.
2000 ml; worek trójkomorowy.
- Pakiet nr 45 - Koncentrat do sporzadzania r-ru do infuzji pokrywajacy zapotrzebowanie na
pierwiastki śladowe podczas żywienia pozajelitowego. Poj. 40ml
- Pakiet nr 82 - Dieta kompletna , normokaloryczna, bezresztkowa, zawiera mieszanine
aminokwasów, węglowodanów, witamin i składników min., jedynie białko
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sojowe. Niska zawartość tłuszczów, wolna od lactozy, bezglutenowa. Poj.
1000 ml w opakowaniu typu Pack.

Prawne uzasadnienie unieważnienia:
Zamawiający, działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy PZP, unieważnia
postępowanie o udzielenie zamówienia w tych pakietach, ponieważ nie złożono żadnej oferty.
Faktyczne uzasadnienie unieważnienia:
W w/w postępowaniu przetargowym na ww. Pakiety nie została złożona żadna oferta.

Z poważaniem
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