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Numer sprawy 9/2016 

 

Wynik postępowania przetargowego 

 

Dotyczy: przetarg nieograniczony na dostawy produktów leczniczych do żywienia na potrzeby 

Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze Sp. z o.o. – 9/2016 
 

Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia w Kamiennej Górze zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy 

Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Dla Pakietu nr 1 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

Dla Pakietu nr 2 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 2 449,44 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Aesculap-Chifa Sp. z 

o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl wynosiła 4 024,08 zł. 

 

Dla Pakietu nr 3 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 9 622,80 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Baxter Polska Sp. z 

o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa wynosiła 10 497,60 zł. 

 

Dla Pakietu nr 4 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 3 590,19 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Aesculap-Chifa Sp. z 

o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl wynosiła 4 276,80 zł. 

 

Dla Pakietu nr 5 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp – cena 

najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

Uzasadnienie: Zamawiający przed otwarciem ofert podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia tj. kwotę 25 255,28 zł. Wartość najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawcę Aesculap-Chifa Sp. z 

o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl wynosiła 27 723,60 zł. 

 



Dla Pakietu nr 6 : procedura unieważniona zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp – nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

 
Załącznik: 

- Wykonawcy w postępowaniu 

 

Wykonawcy w postępowaniu: 

 

1.Aesculap-Chifa Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14, 63-300 Nowy Tomyśl 

2.Baxter Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


