
Proszowice, dnia 07.01.2021 roku

Informacja o unieważnieniu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego w Pakiecie 4

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki  Zdrowotnej  w Proszowicach,  działając na
podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(Dz.  U.  2019  r.  poz.  1843  z  późniejszymi  zmianami)  informuję  o  unieważnieniu  postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę do magazynu
Apteki szpitalnej wyrobów medycznych i produktów leczniczych w Pakiecie 4.

Oznaczenie sprawy: 31/ZP/2020.
U z a s a d n i e n i e

Zgodnie  z  treścią  art.  93  ust.  1  pkt  4  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  roku  Prawo  zamówień
publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) zamawiający ma prawo unieważnić
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa
kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  W trakcie postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  dostawę  do  Apteki  szpitalnej  wyrobów  medycznych
i produktów leczniczych. W Pakiecie 4 została złożona jedna oferta Wykonawcy SKAMEX Sp. z o.o.
Sp.  K.  ul.  Częstochowska 38/52,  93-121 Łódź  o wartości  brutto 673 016,58 zł  (słownie:  sześćset
siedemdziesiąt trzy tysiące szesnaście złotych pięćdziesiąt osiem groszy).

Zaproponowana przez Wykonawcę cena, za którą gotowy jest wykonać ww. zamówienie publiczne
jest  za wysoka  i  w konsekwencji  przewyższa  kwotę,  którą Samodzielny Publiczny Zespół  Opieki
Zdrowotnej  w  Proszowicach  może  przeznaczyć  na  sfinansowanie  przedmiotowego  zamówienia.
Zgodnie z dyspozycją art. 86 ust 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający bezpośrednio przed
otwarciem ofert podał kwotę, jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości
51 911,69 zł brutto (pięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset jedenaście złotych sześćdziesiąt dziewięć
groszy).  

W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt  4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku prawo
zamówień publicznych koniecznym stało się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  do  Apteki  szpitalnej  wyrobów
medycznych i produktów leczniczych w Pakiecie 4.

W  ocenie  Zamawiającego  w  Pakiecie  4  poz.  38  wystąpił  błąd  w  cenie  jednostkowej,
w konsekwencji zawyżył on wartość Pakietu.

                                                                                                     Z poważaniem,

Sporządził: Marianna Maj, Justyna Jarosz
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