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Puszczykowo, dnia 4 stycznia 2017 r. 

 

Szp.12/20/59/16 

 

 

 

Zawiadomienie o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert 

oraz unieważnieniu postępowania 

o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

 

na dostawę leków oraz innego asortymentu do Apteki Szpitalnej w części 69 i 71 

 

 

Szpital w Puszczykowie im. Prof. S.T. Dąbrowskiego S.A. – zwany dalej Zamawiającym, w związku  

z informacją o niezgodnej z przepisami prawa czynności podjętej w przez niego w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków oraz innego 

asortymentu do Apteki Szpitalnej, polegającej na wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części 69 oraz 71, 

zawiadamia, iż na podstawie art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. 

U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) – zwanej dalej Ustawą, powtórzył czynność badania i oceny ofert. 

Zamawiający w dniu 02.01.2017 roku, pismem o numerze Szp.12/20/57/16, zawiadomił Wykonawców  

o wyborze najkorzystniejszej oferty. W tym samym dniu uzyskano telefoniczną informację, iż jest to czynność 

niezgodna z przepisami prawa. 

Zamawiający wymagał zaoferowania w Części 69 i 71 leku stosowanego w zakażeniach - Voriconazole  

o różnej drodze podawania. W dniu 28 października 2016 roku Zamawiający dokonał zmiany w opisie przedmiotu 

zamówienia w zakresie wymagań odnośnie leków w pozycji 69 i 71 poprzez zmianę wymagania i określenie, iż leki 

w tych Częściach mają pochodzić od tego samego producenta – Informacja dla uczestników postępowania z dnia 

28.10.2016 r., pismo nr Szp.12/23/3/16, odpowiedź na pytanie 53. 

Wprowadzona zmiana do opisu przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego powoduje, iż nie jest 

możliwy wybór najkorzystniejszej oferty w zakresie Części 69 i 71. 

Mając na uwadze powyższe, Zamawiający działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 Ustawy unieważnia 

postępowanie na dostawę leków oraz innego asortymentu do Apteki Szpitalnej w zakresie części 69 i 71 jako 

obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy  

w sprawie zamówienia publicznego. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


