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egz. pojedynczy 

 

Nasz znak: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-6-UE-2021  

INFORMACJA NR 10  

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie usługi pn.: „Dostawa różnych 

produktów leczniczych”  

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI NR 6 

Zamawiający, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku 

Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2021 poz. 464 ze zm. – dalej: „ustawa Pzp”) udostęp-

nia informację o unieważnieniu niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicz-

nego w części nr 6 na wykonanie zadania nr 6 „Różne produkty lecznicze”.  

 

WYKONAWCY, KTÓRZY ZŁOŻYLI OFERTY W TERMINIE  

Oferta nr 6 firmy: Farmacol Logistyka Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice,  

Oferta nr 7 firmy: Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław,  

Oferta nr 8 firmy: Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice.  

 

KWOTA JAKĄ ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZAŁ PRZEZNACZYĆ NA SFINANSOWANIE ZAMÓWIE-

NIA  

Zamawiający na realizację zamówienia w części nr 6 zamierzał przeznaczyć kwotę:  

147 203,39 zł. brutto / słowienie sto czterdzieści siedem tysięcy dwieście trzy złote i 39/100  

i kwota ta wynika z informacji przekazanej do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w dniu  

07 lipca 2021 r..  

CENA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  

Cena najkorzystniejszej oferty złożonej w postępowaniu na wykonanie części nr 6 spośród ofert 

nieodrzuconych: 171 936,52 zł. brutto / słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset 

trzydzieści sześć złotych i 52/100 Wykonawcy Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 

40-273 Katowice.  

UZASADNIENIE PRAWNE I FAKTYCZNE  

Zamawiający w dniu 5 sierpnia 2021 r. unieważnił niniejsze postępowanie w części nr 6 na pod-

stawie art. 255 pkt 3) w związku z art. 259 ustawy Pzp, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższa kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

i Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.  
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a) Uzasadnienie prawne: art. 255 pkt. 3) w związku z art. 259 ustawy Pzp,  

 

b) Uzasadnienie faktyczne:  

 

Oferta nr 8 złożona przez firmę Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Ka-

towice, z ceną ofertową 171 936,52 zł. brutto, jest najkorzystniejszą ofertą złożoną w postę-

powaniu na realizację części nr 6 niepodlegającą odrzuceniu i jednocześnie cena zaoferowa-

na przez tego Wykonawcę przewyższa kwotę 147 203,39 zł. brutto, którą Zamawiający za-

mierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia o 24 733,13 zł brutto i Zamawiający nie 

może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty  

 

Tym samym należy uznać, że ziściła się przesłanka z art. 255 pkt. 3) ustawy Pzp, zgodnie 

z którą Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena lub 

koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zama-

wiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może 

zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty. Zgodnie natomiast z art. 

259 ustawy Pzp jeżeli Zamawiający dopuścił możliwość składania ofert częściowych, do 

unieważnienia w części stosuje się przepisy art. 255 ustawy Pzp.  

 

 

ZATWIERDZONO 
(zatwierdzenia dokonano na oryginale Zamawiającego 

w wersji papierowej)  

 

 

 

 

……………………………………………….……….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych  

Maria Patrzylas, tel. 68 470 78 74  

data wykonania 12 sierpnia 2021 r.  

T:2612  


