Uniwersytecki Szpital
Ortopedyczno – Rehabilitacyjny w Zakopanem,

Zakopane dnia 24.02.2017r.

ul. Oswalda Balzera 15, 34-500 Zakopane
STG-271-5/17

ZAWIADOMIENIE
o unieważnieniu postępowania
na udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
ul. Oswalda Balzera 15, 34 – 500nieograniczonego
zakopane
na dostawę implantów – system stabilizacji transpedikularnej do
trójpłaszczyznowej korekcji deformacji kręgosłupa i stabilizacji
międzytrzonowej typu PLIF
dla Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego w
Zakopanem, ul. Oswalda Balzera 15, 34 – 500 Zakopane.
woj. małopolskie – tel.: (18) 20 120 61; fax: (18) 20 142 96.
Dyrektor Uniwersyteckiego Szpitala Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego w
Zakopanem jako zamawiający informuje o unieważnieniu postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego, na dostawę implantów - system stabilizacji
transpedikularnej do trójpłaszczyznowej korekcji deformacji kręgosłupa i
stabilizacji międzytrzonowej typu PLIF, prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego. Nr sprawy wg ewidencji zamawiającego: STG-271-5/17.
Postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.).
UZASADNIENIE
Zgodnie z powyższym, powodem unieważnienia przedmiotowego
postepowania, jest to, iż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą
cena przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, a zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do
ceny najkorzystniejszej oferty. Jedyna oferta złożona w niniejszym
postepowaniu przez Zimmer Biomet polska Sp. z o. o., ul. Płowiecka 75, 04 –
501 Warszawa na kwotę 694 548,00 zł brutto ( sześćset dziewięćdziesiąt cztery
tysiące pięćset czterdzieści osiem złotych) przekracza kwotę , która
zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: tj
594 000,00 zł brutto ( pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące 00/100)
Mając na uwadze okoliczności, iż zamawiający nie może zwiększyć
zaplanowanej na sfinansowanie zamówienia kwoty do ceny najkorzystniejszej
oferty zachodzi konieczność unieważnienia postepowania na podstawie art. 93
ust. 1 pkt 4 PZP

Wykonawcom, uczestnikowi konkursu a także innemu podmiotowi, jeżeli
ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może
ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej
ustawy, przysługują środki ochrony prawnej – podstawa prawna: art. 179 – 192
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ,,Prawo zamówień publicznych'' (Dz. U. z 2015
r., poz. 2164 z późn. zm.).
w imieniu Zamawiającego:
Z upoważnienia
Dyrektora
Uniwersyteckiego S zpitala
Ortopedyczno–Rehabil itacyj nego w Zakopanem
mgr Maciej Frączek

