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                     Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny 
 PUM w Szczecinie 
 Dział Zamówień Publicznych 

                                                                                                Al.  Powstańców Wielkopolskich 72,  
70-111 Szczecin 

                                                                                              tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    
 

Szczecin, 10.01.2013 r. 
Znak sprawy: ZP/220/44/12 

Dotyczy: dostawy leków, systemu do nawilżania tlenu typu Respiflo, błękitu trypanu oraz materiałów               

i akcesoriów medycznych. 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

w zakresie zadań 22 i 25 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający 

zawiadamia, że w prowadzonym postępowaniu na dostawę leków, systemu do nawilżania tlenu typu 

Respiflo, błękitu trypanu oraz materiałów i akcesoriów medycznych dla SPSK nr 2 PUM dokonano 

rozstrzygnięcia ww. postępowania. 

 

 

ZADANIE NR 22 - UNIEWAŻNIONE 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 5: Pharma-Cosmetic K.M. Adamowicz Sp. z o.o. ul. Pasternik 26 31-354 Kraków 

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania wykluczono 0 wykonawców 

c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert 

d) jedyna złożona oferta jest ważna; zaoferowana przez Wykonawcę kwota przekracza kwotę przeznaczoną 

przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia:  

Oferta 5: Pharma-Cosmetic K.M. Adamowicz Sp. z o.o. ul. Pasternik 26 31-354 Kraków 

Cena oferty brutto: 3.974,40 zł. 

Cena przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania nr 22: 3.029,40 zł. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 22 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, ponieważ 

cena jedynej ważnej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznacza na realizację 

przedmiotu zamówienia. 

 

ZADANIE NR 25 - UNIEWAŻNIONE 

a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty: 

Oferta 5: Pharma-Cosmetic K.M. Adamowicz Sp. z o.o. ul. Pasternik 26 31-354 Kraków 

b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia  

z postępowania wykluczono 0 wykonawców 
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c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone: 

z postępowania odrzucono 0 ofert 

d) spośród ważnych ofert za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 5 złożona przez wykonawcę: 

Oferta 5: Pharma-Cosmetic K.M. Adamowicz Sp. z o.o. ul. Pasternik 26 31-354 Kraków 

Cena oferty brutto: 17.712,00 zł. 

d) jedyna złożona oferta jest ważna; zaoferowana przez Wykonawcę kwota przekracza kwotę przeznaczoną 

przez Zamawiającego na realizację przedmiotu zamówienia:  

Oferta 5: Pharma-Cosmetic K.M. Adamowicz Sp. z o.o. ul. Pasternik 26 31-354 Kraków 

Cena oferty brutto: 17.712,00 zł. 

Cena przeznaczona przez Zamawiającego na sfinansowanie zadania nr 22: 6.771,60 zł. 

Uzasadnienie: 

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie zadania nr 25 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4, 

ponieważ cena jedynej ważnej złożonej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznacza                    

na realizację przedmiotu zamówienia. 

 

 

       Z poważaniem  

 

 

.......................................... 

Dyrektor SPSK-2 w Szczecinie 

 


