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wg rozdzielnika 

 
NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-29/16 
Przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywna antybiotyków" 
 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA 
 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z  2015 r. poz. 2164 ze zm., zwanej dalej 
ustawą) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie informuje, iż przedmiotowe 
postępowanie w zakresie pakietu nr 3 zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 7) ponieważ 
postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożlwiającą zawarcie niepodlegającej 
unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

 
Uzasadnienie: 
Zamawiający w załączniku nr 1B do SIWZ (formularz cenowy zawierający opis przedmiotu zamówienia) w poz. 27 
w kolumnie określającej nazwę leku postać dawkę, opakowanie oraz w kolumnie określającej j.m. zawarł 
sprzeczny opis co do faktycznego zapotrzebowania na antybiotyk. Opis zawarty w drugiej kolumnie wskazywał, iż 
antybiotyk należy wycenić w opakowaniach natomiast opis zawarty w kolumnie trzeciej wskazywał iż antybiotyk 
należy wycenić w fiolkach.  
 

Szczegółowy opis rozbieżności określa tabela poniżej.  

L.p. Nazwa leku postać dawka, opakowanie j.m. szt 

27 Colistin inj. 1 000 000 j x 20 fiol. fiolki 140 

 
Zważywszy, iż Zamawiający dopiero po upływie terminu składania ofert,  podczas ich badania, zauważył istotny 
błąd w SIWZ, na tym etapie postępowania nie miał możliwości jego poprawy w drodze modyfikacji specyfikacji.   
 
W przedmiotowym postepowaniu w zakresie Pakietu nr 3 zostały złożone 3 oferty. Wykonawcy: Salus International 
Sp. z o.o. oraz Konsorcjum Firm:  Farmacol S.A. oraz "Farmacol Logistyka" sp. z o.o. wycenili pozycje w oparciu o 
j.m. „fiolki” natomiast Wykonawca: Konsorcjum Firm: PGF URTICA sp. z o.o. oraz Polska Grupa Farmaceutyczna 
S.A. dokonał wyceny w oparciu o j.m. „op.” . 
 
W związku z powyższym Zamawiający nie może porównać złożonych ofert ponieważ Wykonawcy zaoferowali różne 
ilości jak i wartości pozycji nr 27. 
 
Wobec faktu obarczenia niniejszego postępowania niemożliwą do usunięcia, wyżej opisaną wadą, która 
uniemożliwia Zamawiającemu - wobec naruszeń przepisów ustawy - zawarcie umowy, która niepodlegałaby 
unieważnieniu, konieczne stało się unieważnienie przedmiotowego postępowania.  

 
Zamawiający informuje także, iż w najbliższym czasie zostanie wszczęte kolejne postępowanie. 
 
Otrzymują: 
 Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w/w postępowaniu  
 strona internetowa 
 a/a 

https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0016/30337/Obwieszczenie_tekst_jednolity_ustawy_Pzp.pdf

