Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM
w Szczecinie

Znak sprawy: ZP/220/41/18
Szczecin, dnia 14.09.2018 r.
Dotyczy: dostawy produktów leczniczych, leków stosowanych w programach lekowych i
chemioterapii, środków kontrastowych, suplementów diety oraz dietetycznych środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego na potrzeby Klinik SPSK-2

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA
w zakresie zadań nr 11 i 34.
Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający
zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę produktów leczniczych, leków stosowanych w
programach lekowych i chemioterapii, środków kontrastowych, suplementów diety oraz dietetycznych
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego dla SPSK-2 PUM w Szczecinie dokonano
unieważnienia ww. zadań.

Zadanie nr 11 zostało unieważnione
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 PZP, gdyż
oferta złożona przez Delfarma Sp. z o.o. znacznie przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w
wysokości 14.040,00 PLN. Oferta została złożona na wartość 110.700,00 PLN brutto.

Zadanie nr 34 zostało unieważnione
Uzasadnienie prawne: Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust 1 pkt 4 PZP, gdyż
oferta złożona przez Konsorcjum firm: Urtica Sp. z o.o. i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. znacznie
przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto w
wysokości 900.000,00 PLN. Oferta została złożona na wartość 1.916.006,40 PLN brutto.

Informacja o unieważnieniu ww. zadań zostanie przekazana Wykonawcom, którzy złożyli oferty
oraz zamieszczona na stronie internetowej SPSK Nr 2 PUM i na tablicy ogłoszeń.
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