Środa Wlkp., dnia 12 września 2016 roku
Postępowanie nr ZP/15/16

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA
W ZAKRESIE PAKIETU XII
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego p.n. „Dostawa materiałów
opatrunkowych, obłożeń sterylnych i wyrobów z włókniny na potrzeby Szpitala Średzkiego Sp.
z o.o.”
Nr postępowania: ZP/15/16 w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
Szpital Średzki Sp. z o.o.
z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej
ul. Żwirki i Wigury 10
63-000 Środa Wielkopolska
jako Zamawiający, działając zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2164), unieważniam
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w/w
ustawy.
Uzasadnienie
W dniu 9 września 2016 r. w przedmiotowym postępowaniu zostały złożone oferty przez
wykonawców:
Oferta nr 1:
Nazwa (firma) wykonawcy:

Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A.
Siedziba, adres Wykonawcy:

ul. Żółkiewskiego 20/26 87-100 Toruń
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Cena zaoferowana za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:
Cena netto: 42.766,50 zł
Cena brutto: 46.187,82 zł
Termin dostawy: 2 dni (48 h)
Zamawiający – stosownie do art. 86 ust. 3 ustawy Pzp – bezpośrednio przed otwarciem ofert
podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający tj. kwotę
32.848,42 zł netto/35.704,80 zł brutto.
Oferta z najniższą ceną przewyższa zatem kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć
na sfinansowanie niniejszego zamówienia, a Zamawiający nie posiada środków własnych,
które mógłby dodatkowo przeznaczyć na realizację przedmiotowego zamówienia, tym samym
Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty
Zgodnie z Działem XIII SIWZ kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu były cena
(90%) i Termin dostawy (10 %).
Po otwarciu ofert stwierdzono, że oferta z najniższa ceną przekracza kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Mając
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w postępowaniu, co jest zgodne z uzasadnieniem do ustawy zmieniającej ustawę Pzp z dniem
29 stycznia 2010 w części dotyczącej zmiany art. 93 ust. 1 pkt. 4 (art. 1 pkt. 21 lit. a) ustawy z
dnia 2 grudnia 2009 r. (Dz. U. 09.223.1778): „Jednocześnie proponuje się zmianę art. 93 ust.
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o udzielenie zamówienia publicznego bez konieczności badania i oceny ofert w celu wyboru
oferty najkorzystniejszej, jeżeli cena z najniższą ceną przekracza kwotę, którą zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.”
Wobec powyższego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych,
Zamawiający unieważnia postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia.
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