
 
PN/46/2014 
Sandomierz, 2015-03-05 
 
Szpital Specjalistyczny Ducha Świętego 
ul. Schinzla 13 
27-600, Sandomierz 
 
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 
 
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: PN/46/2014. Nazwa zadania: 
Dostawa produktów leczniczych – PAKIET 16 „Leki”, PAKIET 21 "Bebilon", PAKIET 41 „Bivalirudyna”  
 
Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
(t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm.) Zamawiający informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępo-
wania. 
 
Uzasadnienie faktyczne: 

Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Pakietu 16, ponieważ nie złożona została żadna oferta. 
W postępowaniu na Pakiet 21 złożone zostały cztery oferty przez następujących Wykonawców: FARMA-
COL S.A. z ceną brutto: 210,00 zł.; Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. z ceną brutto: 252,00 zł.; Kon-
sorcjum Firm: PGF URTICA Sp. z o.o., PGF S.A. z ceną brutto: 210,00 zł.; Salus International Sp. z o.o. z ceną 
brutto: 840,00 zł. W związku z faktem, iż oferty najkorzystniejsze opiewały na tą samą kwotę, Zamawiają-
cy wystąpił  o złożenie ofert dodatkowych. Do upływu wyznaczonego terminu w/w Wykonawcy podtrzy-
mali pierwotnie złożone oferty. Zamawiający w związku z powyższym unieważnił postępowanie w zakre-
sie Pakietu 21, ponieważ złożone zostały oferty dodatkowe o takiej samej cenie.  
W postępowaniu na Pakiet 41 złożona została jedna oferta z ceną brutto: 204.120,00 zł. Zamawiający na 
realizację zamówienia w tej części zamierzał przeznaczyć kwotę: 23.760,00 zł. W związku z powyższym 
Zamawiający unieważnił postępowanie w zakresie Pakietu 41, ponieważ cena oferty przewyższa kwotę 
jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia. 
 

Uzasadnienie prawne: 

Pakiet 16 - art. 93 ust. 1 pkt. 1) ustawy Prawo Zamówień Publicznych          
Pakiet 21 - art. 93 ust. 1 pkt. 5) ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
Pakiet 41 - art. 93 ust. 1 pkt. 4) ustawy Prawo Zamówień Publicznych  
Środki ochrony prawnej 
Od niniejszej decyzji zamawiającego, Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skar-
ga do Sądu) wobec  
1)niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, 
lub 
2)zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,  
Termin wniesienia odwołania: 10 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia faksem lub drogą 
elektroniczną, lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia, jeżeli zostało ono przesłane pi-
semnie. 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się Specyfikacji istotnych warunków zamówie-
nia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g (t. j. Dz. 
U. z 2013 r. poz. 907 z p. zm). 
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Janusz Sikorski 
 


