Numer sprawy: ŚM/2/2022/KO – świadczenia medyczne
Pszczyna, dnia 5 kwietnia 2022 r.

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia
na świadczenie usług opieki zdrowotnej:
b.kieruzal@voxel.pl
W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenia zamówienia, realizowanego w trybie
konkursowym na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
(Dz. U. z 2021r., poz. 711 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.), dalej
Ustawą na: wykonywanie opisów badań TK w oparciu o teleradiologię, działając w trybie art. 151
ust. 2 Ustawy, Zamawiający informuje o unieważnieniu procedury konkursowej.
UZASADNIENIE
W dniu 4 kwietnia br. otwarte zostały oferty w przedmiotowym postępowaniu. Natomiast
w dniach od 4 i 5 kwietnia 2022r. Zamawiający dokonał oceny przedmiotowej i podmiotowej
jedynej złożonej oferty oraz podejmował decyzje dotyczące wyboru oferty najkorzystniejszej /
unieważnienia postępowania.
W prowadzonym postępowaniu złożona została n/w oferta:
Numer
Wykonawca (nazwa i adres)
oferty
Voxel S.A.
ul. Wielicka 265, 30-663 Kraków
1
b.kieruzal@voxel.pl
NIP: 6792854642

Cena oferty
(brutto)
833 750,00 zł

1.

Zamawiający stwierdza, że oferta Firmy: Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie, jest zgodna
z wymaganiami Zamawiającego, wobec czego nie podlega odrzuceniu na podstawie
przesłanek opisanych w art. 149 ust. 1 Ustawy.

2.

Na podstawie kryteriów oceny ofert ustalonych w Ogłoszeniu/Zaproszeniu do złożenia oferty
w tym postepowaniu, które nie podlegają odrzuceniu, sklasyfikowane zostały następująco:
Numer
oferty
1

Cena
liczba pkt. W kryterium
(waga – 100)
100,00

Razem
100,00

3.

Zamawiający stwierdza zatem, że ofertę najkorzystniejszą w tym postępowaniu złożyła Firma:
Voxel S.A. z siedzibą w Krakowie, z ceną wynoszącą 833 750,00 zł.

4.

Zamawiający stwierdza także, że cena oferty najkorzystniejszej przewyższa wielkość środków
finansowych przeznaczonych na realizację tego zamówienia (486 130,00 zł), o wartość
347 620,00 zł, wobec czego, należy unieważnić postępowanie na podstawie art. 150 ust. 1 pkt.
4 Ustawy, który stanowi: „Prezes Funduszu unieważnia postępowanie w sprawie zawarcia
1

umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, gdy: (…) 4) kwota najkorzystniejszej oferty
przewyższa kwotę, którą Fundusz przeznaczył na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej w
danym postępowaniu”.
Zamawiający informuje ponadto, że w przedmiotowej sprawie zostanie ogłoszony ponowny
Konkurs.
Dziękujemy serdecznie Państwu za udział w niniejszym postępowaniu, zapraszając już dziś
do udziału w kolejnych konkursach, organizowanych przez Szpital Joannitas w Pszczynie.
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