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Dotyczy: informacja o unieważnienia postępowania.  

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II  w
Zamościu ul. Aleje Jana Pawła II 10 informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r.,
poz. 1579 ze zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone
w  trybie  przetargu  nieograniczonego  na  modernizację  Pracowni  Tomografii
Komputerowych Zakładu Radiologii zostało unieważnione, ponieważ cena jedynej
złożonej  oferty  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć  na
sfinansowanie  przedmiotowego  zamówienia.  Poniżej  podajemy  uzasadnienie
faktyczne i prawne:  

Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podał kwotę jaką zamierza
przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  modernizacji  Pracowni  Tomografii
Komputerowych  Zakładu  Radiologii   -  994.000,00 zł.  Podał  też  kwoty  jakie
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w poszczególnych częściach:
Zadanie 1 – 670,000,00 zł.
Zadanie 2 – 288.000,00 zł.
Zadanie 3 – 36.000,00 zł.
W przedmiotowym postępowaniu została złożona we wszystkich trzech częściach
(zadaniach) tylko jedna oferta. 

Cena  jedynej  złożonej  oferty  w  zadaniu  1  –  dostawa  i  instalacja  lampy  rtg  do
tomografu  komputerowego  Revolution  GSI  produkcji  GE  Medical  Systems  to
677.376,00 zł., zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w
tym zadaniu kwotę  670.000,00 zł., cena oferty przewyższa tę kwotę o  7.376,00 zł.
Zamawiający  nie  jest  w stanie  zwiększyć  kwoty przeznaczonej  na  sfinansowanie
zamówienia do ceny oferty.

Cena  jedynej  złożonej  oferty  w  zadaniu  2  -  modernizacja  konsoli  operatorskich
tomografu LightSpeed 64 VCT 64 do najnowszej wersji FREEDOM polegająca na
wymianie sprzętu i  oprogramowania,  oraz modernizacja posiadanych trzech stacji
opisowych Advantage Workstation Volume Share AW 4.4 do stacji AW 4.7 wraz z
najnowszymi  wersjami  aplikacji  aktualnie  użytkowanych  na  stacjach  AW 4.4  to
463.320,00 zł., zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w
tym zadaniu kwotę 288.000,00 zł., cena oferty przewyższa tę kwotę o 175.320,00 zł.
Zamawiający  nie  jest  w stanie  zwiększyć  kwoty przeznaczonej  na  sfinansowanie
zamówienia do ceny oferty.
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Cena jedynej złożonej oferty w zadaniu 3 -  dostawa 6 szt. fabrycznie nowych (rok
produkcji  2017/2018)  parowanych  monitorów  opisowych  dedykowanych  i
certyfikowanych do posiadanych 3 sztuk stacji opisowych AW 4.6 to 40.283,89 zł.,
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w tym zadaniu
kwotę – 36.000,00 zł., cena oferty przewyższa tę kwotę o 4.283,89 zł. Zamawiający
nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia do
ceny oferty. 

Cena jedynej złożonej oferty za całość przedmiotu zamówienia (trzy zadania) wynosi
–  1.180.979,89 zł.,  zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie
zamówienia modernizacji Pracowni Tomografii Komputerowych Zakładu Radiologii
kwotę  994.000,00 zł. Cena oferty za całość przedmiotu zamówienia (trzy zadania)
przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie
modernizacji   Pracowni  Tomografii  Komputerowych  Zakładu  Radiologii   o
186.979,89 zł.    Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty, którą zamierzał
przeznaczyć   na sfinansowanie modernizacji Pracowni Tomografii Komputerowych
Zakładu Radiologii do ceny zaoferowanej przez jedynego wykonawcę, który złożył
ofertę.
Należy  uznać,  iż  wypełnione  zostały  przesłanki  unieważnienia  postępowania
określone w art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Dyrektor
Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego

im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu
Lek. med. Andrzej Mielcarek
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