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Dotyczy zamówienia publicznego ogłoszonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 

Serwis sprzętu medycznego.

Ogłoszenie nr 306176 - 2016 z dnia 2016-09-07 r. 

Samodzielny  Publiczny  Wojewódzki  Szpital  Chirurgii  Urazowej  im.  Dr.  Janusza  Daaba  
w  Piekarach  Śląskich  ul.  Bytomska  62,  41-940  Piekary  Śląskie,  na  podstawie  art.  92  ustawy  
z dnia 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych z póź. zm. dalej, pzp niniejszym informuję, iż: 

1. Kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia to: 

Pakiet nr 1 -  21069,90 zł
Pakiet nr 2 – 19758,90 zł
Pakiet nr 3 – 15638,19 zł
Pakiet nr 4 –   2000,00 zł
2. Do w/w postępowania wpłynęły następujące oferty:

Oferta nr 1
PROMED S.A.
Ul.Krajewskiego 1B,
 01-520 Warszawa
Fax 22 839-81-85
Pakiet nr 3
Cena oferty 15825,18 zł
Termin płatności 60 dni.

Oferta nr 2
GEMED ELIAS SP.J.
Ul.Stefana Batorego 19
41-506 Chorzów
Fax 32 251-18-35
Pakiet nr 1
Cena oferty  46038,90 zl
Termin płatności 60 dni
Pakiet nr 4
Cena oferty 1968,00 zł
Termin płatności 60 dni

3. Nie wykluczono żadnego wykonawcy.



4. Nie odrzucono żadnej oferty.

5. Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2015  r.  poz.  2164),  informuje  o  unieważnieniu  postępowania  
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego.  

Postępowanie w  zakresie pakietów nr 1 i 3 zgodnie z dyspozycją art. 93 ust 1 pkt 4 ustawy
p.z.p. zostaje unieważnione jako, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego unieważnia
się, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najkorzystniejszą ceną przewyższa kwotę, którą
Zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia,  chyba  że  Zamawiający  może
zwiększyć tę kwotę do ceny oferty najkorzystniejszej.  Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na
realizację zamówienia objętego przedmiotową procedurą do ceny oferty najkorzystniejszej.  Mając
powyższe na względzie uznać należy,  iż  zachodzi  przesłanka unieważnienia postępowania na ww.
podstawie prawnej.

Postępowanie w zakresie pakietu nr 2 zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy p.z.p.
zostaje unieważnione, jako, że nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu od wykonawcy
niepodlegającego wykluczeniu.  W przedmiotowym postępowaniu w wyznaczonym terminie  tj.  do
dnia  19/09/2016  r.  do  godz.  09:00  nie  wpłynęła  żadna  oferta  niepodlegająca  odrzuceniu  od
wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Mając powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi
przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie prawnej. 

Postępowanie w zakresie pakietu nr 4 zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy p.z.p.
zostaje  unieważnione  jako,  że  postępowanie  obarczone  jest  niemożliwą  do  usunięcia  wadą
uniemożliwiającą  zawarcie  niepodlegającej  unieważnieniu  umowy  w  sprawie  zamówienia
publicznego . W przedmiotowym postępowaniu w myśl art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004
r.  – Prawo zamówień publicznych zamawiający ustalił,  iż  zadania poszczególnych osób w ramach
realizacji  zamówienia, spełniają wszystkie przesłanki przewidziane w art. 22 § 1 k.p., świadczące o
wykonywaniu  pracy  w  ramach  umowy  o  pracę,  jednakże  nie  wprowadził  w  opisie  przedmiotu
zamówienia wymogu zatrudnienia przez wykonawcę tych osób na podstawie umowy o pracę.  Mając
powyższe na względzie uznać należy, iż zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania zgodnie z
ww. podstawie prawnej

Z poważaniem

https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274%23art(22)par(1)
https://sip.lex.pl/#/dokument/17074707%23art(29)ust(3(a))

