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Do uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

„Usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do żywienia
pozajelitowego, wykonanych na podstawie indywidualnych recept, wraz z dostawą
gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego” (ZP 33/2015)

OGŁOSZENIE 
O  UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 Działając na podstawie art. 93 ust. 3 pkt. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Dyrektor
Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki  Zdrowotnej  w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66  informuje  o  unieważnieniu
postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na „Usługę farmaceutyczną polegającą na sporządzaniu mieszanin do
żywienia  pozajelitowego,  wykonanych  na  podstawie  indywidualnych  recept,  wraz  z
dostawą gotowej mieszaniny w postaci worków do żywienia pozajelitowego” (ZP 33/2015)
na  podstawie  art.  93  ust.  1  pkt.  4  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  tj.  cena
najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie  zamówienia.
Cena najkorzystniejszej oferty Wykonawcy NUTRICO Sp. z o. o., ul. Wojska Polskiego
8a,  41-208  Sosnowiec  opiewa  na  kwotę  331.565,04  zł  brutto,  natomiast  Zamawiający
przeznaczył  na  sfinansowanie  ww.  zamówienia  kwotę  w  wysokości  251.964,64  zł.

W  związku  z  tym,  że  kwota  najkorzystniejszej  oferty  przekracza  kwotę  którą
Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia i nie może zwiększyć tej kwoty
do ceny powyższej oferty, ww. postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostaje
unieważnione.

Ogłoszenie powyższe przekazane zostanie wszystkim uczestnikom postępowania w dniu  8
października 2015 r.
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