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WSZYSCY 

 
dotyczy: unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu 
nieograniczonego na  sukcesywną dostawę produktów leczniczych do Apteki Szpitalnej 
Szpitala Specjalistycznego Chorób Płuc „Odrodzenie” w Zakopanem - pakiety 
nr 4,8,10,11,13 
 

 
Działając w oparciu o art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843), zwanej dalej ustawą, uprzejmie 
informuję, że Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie 
pakietów nr 11,13 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy, ponieważ nie złożono 
żadnej oferty. 

Ponadto Zamawiający unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie 
pakietów nr 4,8,10 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, ponieważ cena  
oferty  najkorzystniejszej odpowiednio w danym pakiecie (tj. jedynej złożonej oferty, 
podlegającej ocenie w kryterium cena), w sposób istotny przekracza  możliwości 
finansowe Zamawiającego, który zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie 
zamówienia kwotę:  

 
- w pakiecie nr 4: 15 994,80 zł.  
- w pakiecie nr 8: 89 281,22 zł.  
- w pakiecie nr 10: 115 992,00 zł.  
 
Z uwagi na to, że Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację zamówienia 
objętego przedmiotowym postępowaniem we wskazanych pakietach do ceny oferty 
najkorzystniejszej zachodzi przesłanka unieważnienia postępowania na ww. podstawie 
prawnej. 
 
Zamawiający, działając zgodnie z art. 24 aa ustawy, dokonał oceny oferty na podstawie 
kryteriów oceny ofert  wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu i siwz i jako 
najkorzystniejszą ofertę ocenił  ww. ofertę.  
 
Ocena złożonych ofert  pakiet nr 4: 
 
Lp. Wykonawcy, którzy złożyli 

oferty 
Kryterium – 
cena 100% 

Łącznie pkt 

1. Baxter Polska Sp. z o.o. 
Ul. Kruczkowskiego 8 
00-380 Warszawa 

 

100 pkt 100 

 
Ocena złożonych ofert pakiet nr 8: 
 
Lp. Wykonawcy, którzy złożyli 

oferty 
Kryterium – 
cena 100% 

Łącznie 
pkt 

1. Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 
Ul. Bonifraterska 17 
00-203 Warszawa 
 

 

100 pkt 100 



 
Ocena złożonych ofert pakiet nr 10: 
 
Lp. Wykonawcy, którzy 

złożyli oferty 
Kryterium – 
cena 100% 

Łącznie pkt 

1. LEK S.A. 
Ul. Podlipie 16 
95-010 Stryków 

 

100 pkt 100 
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