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                                                                        Kolno, dnia 16.05.2014r.
Sz.O./SAG/41/01/14

 

Do wszystkich uczestników postępowania

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy: Przetargu  nieograniczonego  na  dostawę  leków  oraz  płynów  infuzyjnych  dla  potrzeb 
Apteki Szpitala Ogólnego w Kolnie; znak przetargu Sz.O./SAG/41/01/14.

Szpital  Ogólny  w  Kolnie  informuje,  że  w  postępowaniu  o  zamówienie  publiczne 
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków oraz płynów infuzyjnych dla 
potrzeb Apteki Szpitala Ogólnego w Kolnie, ogłoszonego w dniu 14.04.2014r. (numer ogłoszenia 
127232-2014) Zamawiający w dniu 16.05.2014r. unieważnił postępowanie:

1) W zakresie pakietu Nr 7 i 27 na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) - nie złożono 
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Uzasadnienie faktyczne:
W w/w pakietach nie została złożona żadna oferta.

2) W zakresie pakietu Nr 2 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907,  z  późn.  zm.) –  cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Wartość  oferty  uznanej  za  najkorzystniejszą  w  zakresie  pakietu  Nr  2 przekracza 
kwotę,  jaką Zamawiający przeznaczył  na sfinansowanie zamówienia  o kwotę 963,30 
zł. / brutto, Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.639,55 zł.  
/ brutto natomiast wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 2.602,85 zł / brutto.

3) W zakresie pakietu Nr 3 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907,  z  późn.  zm.) –  cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Wartość oferty uznanej za najkorzystniejszą w zakresie pakietu Nr 3  przekracza  
kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie  zamówienia  o  kwotę  36,61  
zł. / brutto, Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 210,05 zł. / 
brutto natomiast wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 246,66 zł / brutto.
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4) W zakresie pakietu Nr 4 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907,  z  późn.  zm.) –  cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Wartość  oferty  uznanej  za  najkorzystniejszą  (jedyna  złożona  oferta)  w  zakresie  
pakietu  Nr  4 przekracza  kwotę,  jaką  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  
zamówienia o kwotę 454,28 zł.  /  brutto, Zamawiający przeznaczył  na sfinansowanie  
zamówienia kwotę 1.822,58 zł.  /  brutto natomiast  wartość najkorzystniejszej oferty  
wynosi 2.276,86 zł / brutto

5) W zakresie pakietu Nr 8 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. 
Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2013  r.  poz.  907,  z  późn.  zm.) –  cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Wartość  oferty  uznanej  za  najkorzystniejszą  (jedyna  złożona  oferta)  w  zakresie  
pakietu Nr 8 przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył  na  sfinansowanie  
zamówienia o kwotę 34,62 zł. / brutto, Zamawiający przeznaczył  na  sfinansowanie  
zamówienia kwotę 298,06 zł. / brutto natomiast wartość  najkorzystniejszej  oferty  
wynosi 332,68 zł / brutto

6) W zakresie pakietu Nr 11 na podstawie art.  93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r.  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2013 r.  poz.  907,  z  późn.  zm.) –  cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Wartość  oferty  uznanej  za  najkorzystniejszą  w  zakresie  pakietu  Nr  11 przekracza 
kwotę,  jaką  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie  zamówienia  o  kwotę  74,54 
zł. / brutto, Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 979,17 zł. /  
brutto natomiast wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 1.053,71 zł / brutto.

7)  W zakresie pakietu Nr 14 na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia  
2004r. Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) – cena 
najkorzystniejszej  oferty  lub  oferta  z  najniższą  ceną  przewyższa  kwotę,  którą 
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Wartość  oferty  uznanej  za  najkorzystniejszą  (jedyna  złożona  oferta)  w  zakresie 
pakietu  Nr  14 przekracza  kwotę,  jaką  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie 
zamówienia  o kwotę 107,70 zł.  /  brutto,  Zamawiający przeznaczył  na sfinansowanie  
zamówienia  kwotę  356,42  zł.  /  brutto  natomiast  wartość  najkorzystniejszej  oferty 
wynosi 464,12 zł / brutto.

8) W zakresie pakietu Nr 17 na podstawie art.  93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r.  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2013 r.  poz.  907,  z  późn.  zm.) –  cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Wartość  oferty  uznanej  za  najkorzystniejszą  w zakresie  pakietu  Nr 17 przekracza  
kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia o kwotę 1.116,40 
zł. / brutto, Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 1.154,52 zł.  
/ brutto natomiast wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 2.270,92 zł / brutto.
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9) W zakresie pakietu Nr 20 na podstawie art.  93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r.  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2013 r.  poz.  907,  z  późn.  zm.) –  cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Wartość  oferty  uznanej  za  najkorzystniejszą  (jedyna  złożona  oferta)  w  zakresie  
pakietu Nr 20 przekracza kwotę, jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie  
zamówienia o  kwotę  298,08  zł.  /  brutto,  Zamawiający  przeznaczył  na  
sfinansowanie zamówienia kwotę  1.446,98  zł.  /  brutto  natomiast  wartość  
najkorzystniejszej oferty wynosi 1.745,06 zł / brutto.

10) W zakresie pakietu Nr 29 na podstawie art.  93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r.  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2013 r.  poz.  907,  z  późn.  zm.) –  cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Wartość  oferty  uznanej  za  najkorzystniejszą  (jedyna  złożona  oferta)  w  zakresie 
pakietu  Nr  29 przekracza  kwotę,  jaką  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie 
zamówienia  o kwotę 227,28 zł.  /  brutto,  Zamawiający przeznaczył  na sfinansowanie  
zamówienia  kwotę  945,22  zł.  /  brutto  natomiast  wartość  najkorzystniejszej  oferty 
wynosi 1.172,50 zł / brutto.

11) W zakresie pakietu Nr 30 na podstawie art.  93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r.  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2013 r.  poz.  907,  z  późn.  zm.) –  cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Wartość  oferty  uznanej  za  najkorzystniejszą  (jedyna  złożona  oferta)  w  zakresie 
pakietu  Nr  30 przekracza  kwotę,  jaką  Zamawiający  przeznaczył  na  sfinansowanie 
zamówienia o kwotę 2.617,65 zł. / brutto, Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie  
zamówienia  kwotę  1.893,56  zł.  /  brutto  natomiast  wartość  najkorzystniejszej  oferty  
wynosi 4.511,21 zł / brutto.

12) W zakresie pakietu Nr 31 na podstawie art.  93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004r.  Prawo zamówień  publicznych  (Dz.  U.  z  2013 r.  poz.  907,  z  późn.  zm.) –  cena 
najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Uzasadnienie faktyczne:
Wartość  oferty  uznanej  za  najkorzystniejszą  w zakresie  pakietu  Nr 31 przekracza  
kwotę,  jaką Zamawiający przeznaczył  na sfinansowanie  zamówienia  o kwotę  25,59  
zł. / brutto, Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę 29,55 zł. /  
brutto natomiast wartość najkorzystniejszej oferty wynosi 55,14 zł / brutto.

Do wiadomości:
Wykonawcy, którzy złożyli oferty. 

Treść ogłoszenia obwieszczono:
- tablica ogłoszeń Szpitala Ogólnego w Kolnie 
- strona internetowa Zamawiającego – www.szpitalkolno.pl
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