Kraków, 22.02.2019r.
wg rozdzielnika

NR POSTĘPOWANIA: DZP.271-3/19
Przetarg nieograniczony pn. " Sukcesywna dostawa preparatów do żywienia”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE PAKIETU NR 2 ORAZ
UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU NR 1
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j.ze zm.) zwanej
dalej PZP, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie informuje, iż:
- w przedmiotowym postępowaniu do realizacji zamówienia wybrano firmę:
1) w zakresie Pakietu nr 2 - Salus International Spółka z o.o., 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9
Dane Wykonawców, który złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom:
PAKIET 2
Liczba punktów w kryterium
Nr oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy
Cena (PLN)

Cena (60%)

Termin dostawy
(40%)

Łączna ilość punktów

1

Kons orcjum Fi rm: Urtica s p. z o.o., 54613 Wrocła w, ul . Krzemi eni ecka 120
ora z Pol s ka Grupa Fa rma ceutyczna
S.A., ul . Zbąs zyńs ka 3, 91-342 Łódź

7 776,00

59,01

40,00

99,01

2

Sa l us Interna tiona l Spółka z o.o., 40273 Ka towi ce, ul . Puła s ki ego 9

7 648,00

60,00

40,00

100,00

- w przedmiotowym postępowaniu unieważniono postępowanie:
1) w zakresie Pakietu nr 1 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t.j. z późn. zm.) ponieważ postępowanie obarczone jest
niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w
sprawie zamówienia publicznego.
Uzasadnienie:
Zamawiający w załączniku nr 1B do SIWZ (Formularzu cenowym) w zakresie Pakietu nr 1:
- w pozycji nr 30 wymagał: Preparatu mlekozastępczego hypoalergicznego dla niemowląt i dzieci z
alergią pokarmową zawierającego kompozycję oligosacharydówFOS/GOS w ilości 0,8g/100 ml dla
niemowląt od urodzenia do 6 miesiąca życia np. Bebilon Pepti 1 DHA 450 g lub równoważne, w ilości
10 sztuk.
- w pozycji nr 31 wymagał : Preparatu mlekozastępczego hypoalergicznego dla niemowląt i dzieci z
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alergią pokarmową zawierającego kompozycję oligosacharydówFOS/GOS w w ilości 0,8g/100 m DHA
w ilości 0,3%,,kwasów tłuszczowych, długołańcuchowych ,wielonienasycony kwas tłuszczowy
/LCPUFA/z grupy Omega , vit.C i D stosowany u niemowląt powyżej 6 miesiąca życia ,u dzieci i
dorosłych np. Bebilon Pepti 2 DHA 450 g lub równoważne, w ilości 10 sztuk.
Po upływie terminu składania ofert, Zamawiający powziął informację, że zgodnie z treścią
Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 26 października 2018 r. w sprawie wykazu refundowanych
leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na
1 listopada 2018 r. wynika, iż na rynku nie są już dostępne produkty wskazane w ww. pozycji
Formularza cenowego, w wymaganej treścią SIWZ gramaturze. Aktualnie dostępne są wyłącznie
produkty o gramaturze wynoszącej 400g. Zatem, aby dostarczyć mleko modyfikowane w ilości
oczekiwanej przez Zamawiającego tj. 4500 g, przy zachowaniu standardów sterylności i terminów
ważności mleka modyfikowanego po otwarciu opakowania, Wykonawcy winni zaoferować 12 sztuk
mleka o pojemności 400 g (12 x 400 g = 4800 g), a więc w ilości większej niż faktycznie wynikająca z
SIWZ, czego Zamawiający nie może żądać.
Powyższe oznacza, że postępowanie, w zakresie Pakietu nr 1, obarczone jest niemożliwą do
usunięcia, wyżej opisaną wadą, która uniemożliwia Zamawiającemu - wobec naruszeń przepisów
ustawy - zawarcie umowy, która niepodlegałaby unieważnieniu. W związku z tym, koniecznym stało
się unieważnienie przedmiotowego postępowania w zakresie w/w pakietu.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w najbliższym czasie zostanie wszczęte kolejne
postępowanie na dostawę preparatów do żywienia.

Otrzymują:
✓ Wykonawcy, którzy złożyli oferty
✓ strona internetowa
✓ a/a
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