
                                                                       Zamość, dnia  19  listopada  2020 r.

DZP 3320.78.10575.20  

Dotyczy:  informacji o unieważnieniu postępowania oraz o Wykonawcach, którzy
złożyli ofertę. 

Samodzielny  Publiczny  Szpital  Wojewódzki  im.  Papieża  Jana  Pawła  II
w Zamościu,  ul.  Aleje Jana Pawła II 10, 22-400 Zamość (dalej:  „Zamawiający”),
prowadzący postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego  na  dostawę aparatu  rtg  z  ramieniem  C  (DZP  3320.78.20),
działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2, art. 92 ust. 1 pkt 7 i art. 92 ust. 2 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843
z późn. zm.- dalej „PZP”) informuje,  że na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo
zamówień  publicznych unieważnia  przedmiotowe  postępowanie, ponieważ  cena
oferty,  która  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza  przewyższa  kwotę,  którą
Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia. 

Poniżej podajemy uzasadnienie faktyczne i prawne:  

Bezpośrednio  przed  otwarciem  ofert  Zamawiający  podał  kwotę  jako  zamierza
przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia tj.  742.000,00 zł. Cena
oferty,  która  została  oceniona  jako  najkorzystniejsza,  wynosi  837.240,38  zł
i  przewyższa  kwotę,  którą  Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć na  sfinansowanie
przedmiotowego  zamówienia  o  95.240,38  zł.   Zamawiający  nie  jest  w  stanie
zwiększyć  kwoty, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie  dostawy  aparatu
rtg z ramieniem C  do ceny zaoferowanej przez Wykonawcę, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza. 

Podstawą prawną do unieważnienia postępowania jest art.  93 ust.  1 pkt 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych, który brzmi: „Zamawiający unieważnia postępowanie
o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli:  4)  cena  najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta
z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą  zamawiający  zamierza  przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do
ceny najkorzystniejszej oferty;”.

Jednocześnie  zgodnie  z  art.  92  ust.  1  pkt.  1  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych  Zamawiający  informuje  o  Wykonawcach,  którzy  złożyli  oferty  oraz
punktacji przyznanej ofertom:

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę: 
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Siemens Healthcare Sp. z o.o.  ul.  Żupnicza 11, 03 – 821 Warszawa: cena 60% -
60,00 pkt, ocena techniczna – jakość 30% - 30,00 pkt, okres gwarancji 10% – 10,00
pkt, Łączna punktacja –100,00 pkt;

Timko Sp. z o.o. ul. Syrokomli 30, 03 – 335 Warszawa – oferta odrzucona.

Samodzielny Publiczny Szpital Wojewo� dzki
Im. Papiez�a Jana Pawła II w Zamoś�ciu 
DZP 3320.78.20  uniewaz�nienie pośtępowania… Strona 2


		2020-11-20T11:24:52+0100




