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Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

ul. Żołnierska 18 

10 – 561 Olsztyn   

                 do wiadomości wszystkich  

                          uczestników postępowania 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA 

 

Zamawiający, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie informuje, iż na 

podstawie art. 93 ust. 4 Ustawy prawo zamówień publicznych  unieważnia  postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę materiałów 

do systemu immunohistochemicznego  i histochemicznego  wraz z dzierżawą aparatów  

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, Ogłoszenie  nr 2017/S  008-013123  z dnia 

12-01-2018). Wartość najkorzystniejszych ofert złożonych w niniejszym postępowaniu przewyższyła 

kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczył  na sfinansowanie zamówienia. W zakresie części               

nr 1 najkorzystniejszą ofertę złożyła firmę Roche  Diagnostics Polska sp z o o  z siedzibą w 

Warszawie. Wartość części  nr 1 po poprawie omyłek wyniosła 1 809 739,56 zł, Zamawiający 

przeznaczył na realizację  niniejszego zadania kwotę 1 657 566,72 zł. W zakresie części nr 2 

najkorzystniejszą ofertę złożyła firmę Roche  Diagnostics Polska sp z o o  z siedzibą w Warszawie. 

Wartość części nr 2 po poprawie omyłek wyniosła 737 983,44 zł brutto, natomiast  Zamawiający 

przeznaczył na realizację niniejszego zadania kwotę 45 360,00   zł.  

 

W postępowaniu udział wzięli: 

Numer 

oferty 

 

Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

 

Cena brutto w  PLN 

1 

Roche Diagnostics Polska sp z o o   

ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 b 

01-531 Warszawa 

Część nr 1 –  1 809 755,76   zł 

Część nr 2 -  746 731,44   zł  

 

Informacja o poprawie omyłek: 

Zamawiający,    informuje, że  na podstawie    art. 87 ust. 2 pkt 2  Ustawy prawo zamówień 

publicznych  dokonał w ofercie firmy  Roche Diagnostics Polska sp z o o z siedzibą w Warszawie 

poprawy oczywistej omyłki rachunkowej, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych 

dokonanych poprawek w zakresie części nr 1 oraz 2. 
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Poprawie uległa wartość netto, wartość vat oraz wartość brutto dla powyższych części.  Zamawiający 

przy zachowaniu cen jednostkowych  podanych w ofercie  oraz wymaganych ilości dokonał poprawy 

omyłek ze wszystkimi konsekwencjami rachunkowymi dokonanych poprawek. 

Prawidłowe wartości    naniesiono w formularzu cenowym   oraz konsekwentnie  - w formularzu 

ofertowym /jako oczywistą omyłkę pisarską/.  

Prawidłowe kwoty dla części 1: wartość netto: 1 670 982,00 , wartość VAT: 138 757,56 , wartość 

brutto: 1 809 739,56. 

Prawidłowe kwoty dla części 2: wartość netto: 681 318,00 , wartość VAT: 56 665,44 , wartość brutto: 

737 983,44. 

 

 

 

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej ( ustawia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 
Publicznych  Dz. U. 2004 nr 19 poz. 177  – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami. – dział VI   
„ Środki ochrony prawnej” ). 
 

 

 

 

 

 

……………………………………….. 
podpis osoby uprawnionej
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