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ZAWIADOMIENIB O II{IEWAZNIENIU POSTĘPOWANIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę leków.

Na podstawie art. ż54 pkt,2 ustawy z dnia 11 września2019 r. Prawo załnówięfl publicznych (Dz.U. z

20I9r. poz, 2OI9 z poźn. zm.) zwanej dalej ustawa Pzp, postępowanie o udzielenie zamówienia

publicznego na zakup i dostawę leków przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dla pakietu

nr : I 4,I 5,I7,3ż,3 5,42,29 i 40 zostało uniewaznione.

UZASADNIENIE FAKTYCZNE I PRAWNE

Zgodniezafi..ż55 ust.1,2 i 3 ustawy z dnia 11 września ż0I9 r, Prawo zamówieńpublicznych (Dz.U. zż0l9r.
poz. ż019 zpoźn. zm) Zamawiający uniewaznia postępowanie o udzielenie zamówienia dla pakietu:

1) nr I4,I7,32,35,42 _ art, 255 pkt. 1 ustawy Pzp - nie zŁożono żadnej oferty

2) nt 15, art.255 pkt. 2 ustawy Pzp wszystkię złożone oferty podlegały odrzuceniu;

W przedmiotowym pakiecie zostńazłożona jedna oferta tj. Salus International Sp. z o.o,,

ul. pułaskiego 9, 40-273 Katowice. Po sprawdzenil oferty stwierdzono, ze w złożonej ofercie

brak pozycji I,2,3,4,6 i 8. Wyceniono tylko pozycję 5 i7.
W związkuzpowyższym jej treść jest niezgodnazwarunkami zamówienia określonymi w SWZ.

Zamawiający odrzuca ofertę na podstawię art. ż26 ust. 1 pkt.5 ustawy Pzp a pakiet zostaje

unieważniony.
3) nr 29 i 40 _ art. 255 pkt. 3 ustawy Pzp - cena najkorzystniejszej ofeĘ przewyższa kwotę, którą
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