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Trzebnica, 02.03.2020 r. 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

O ODRZUCENIU OFERT 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na sukcesywną dostawę produktów leczniczych oraz produktów i sprzętu                    

do hemodializy (Nr postępowania: ZP/39/2019/PN). 

 

Szpital im. św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j.), zwanej dalej ustawą PZP,                     

zawiadamia o odrzuceniu następujących ofert: 

 

1. Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9,40-273 Katowice – pakiety nr 8, 52, 55, 71, 74. 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 

3. 

1) Zamawiający wymagał w pakiecie nr 8, w poz. 1 i 2 zaoferowania Cefotaxime sodium.  

Wykonawca zaoferował produkt leczniczy Biotraxon niezgodny z opisem SIWZ, gdyż 

zawiera on Ceftriakson (czyli inny antybiotyk). 

 

2) Zamawiający wymagał w pakiecie nr 52 poz. 5 produktu w dawce 200mg/100ml. x 5amp. 

Wykonawca zaoferował produkt leczniczy w innej dawce niż wskazana w SIWZ, tj. 2mg/ml 

10ml x5amp. 

 

3) Zamawiający wymagał w pakiecie nr 55 poz. 139 produktu Macrogol 3350 (zgodnie                       

z odpowiedzią Zamawiającego na pytanie nr 29 z dnia 23.12.2019 r.), dawka 10g. 

Wykonawca zaoferował produkt leczniczy Forlax 10g pr.d/sporz.zawies.x 10sasz., czyli 

niezgodny z SIWZ, gdyż zawiera Macrogol 4000. 

 

4) Zamawiający wymagał w pakiecie nr 71 w poz. 20 doustny środek nawadniający o 

zmniejszonej osmolarności, bezsmakowy, przeznaczony dla niemowląt poniżej 6 miesiąca 

życia oraz dzieci skłonnych do alergii. 

Wykonawca zaoferował środek dla dorosłych. 

 

5) Zamawiający wymagał w pakiecie nr 74 w poz. 17 Thiamine, Cyanocobalamin, Pirydoxine, 

Lidocaini hydrochloride 

Wykonawca zaoferował lek bez Lignocainy. 

 

Powyższe niezgodności ofert z SIWZ nie podlegają poprawie na podstawie art. 87 ust. 2. 



 

2. Konsorcjum firm: Urtica Sp z o.o. (Lider), ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław; 

PGF S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź – pakiety nr 33, 36, 81 i 87. 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 

3. 

 

1) Zamawiający wymagał w pakiecie nr 33 poz. 11 i 12 zaoferowania: 

Lp. Nazwa międzynarodowa Postać Dawka 

11 

Absinthi et Tanaceti herbae tinctura, w stos. 

(1:5) z kwasem octowym 80%; stosowany we 

wszawicy 

płyn 100g 

12 
Mieszanina nalewki z ostróżeczki z kwasem 

octowym; stosowany we wszawicy 
płyn 100ml 

 

Wykonawca zaoferował:  

- w poz. 11: Delacet, płyn na skórę, 100 ml 

- w poz. 12: Artemisol, płyn do stos.na skórę, 100 ml 

a więc produkty niezgodne z opisem przedmiotu zamówienia. 

 

2) Zamawiający wymagał w pakiecie nr 36 zaoferowania: 

 

Nazwa międzynarodowa Postać Dawka 

Ferric complex iniectabile ampułka 0,1g / 2-5ml 

 

Wykonawca zaoferował produkt leczniczy Monover, 100mgFe3+/ml; 5ml, 

roztw.d/wstrz,infuz, 5fiol, a więc w innej dawce niż wskazana w SIWZ. 

 

3) Zamawiający wymagał w pakiecie nr 81, w poz.3 i 4 zaoferowania: 

 

Lp. Nazwa międzynarodowa Postać Skład Dawka 

3 
Insulina ludzka 

mieszana/podwójna faza 
wkład 

Insulina rozpuszczalna 30% + 

izofanowa 70% 
300j.m./3ml 

4 
Insulina ludzka 

mieszana/podwójna faza 
wkład 

Insulina rozpuszczalna 50% + 

izofanowa 50% 
300j.m./3ml 

 

 



 

Wykonawca zaoferował w poz. 3 produkt leczniczy Novomix 30 Penfil niezgodny z opisem 

SIWZ, gdyż jest to insulina analogowa Aspart , a nie jak w powyższym opisie -ludzka 

 

Wykonawca zaoferował w poz. 4 produkt leczniczy Novomix 50 Penfil niezgodny z opisem 

SIWZ, gdyż jest to insulina analogowa Aspart, a nie jak w powyższym opisie - ludzka. 

 

4) Zamawiający wymagał w pakiecie nr 87, w poz. 1 i 2 zaoferowania: insuliny analogowej 

Aspart.  

 

Wykonawca zaoferował produkt leczniczy Mixtard  niezgodny z opisem SIWZ, gdyż  jest to 

insulina ludzka (rozpuszczalna + izofanowa).  

 

Powyższe niezgodności ofert z SIWZ nie podlegają poprawie na podstawie art. 87 ust. 2. 

 

 

3. FARMACOL LOGISTYKA Sp. z o.o., ul. Szopienicka 77, 40-431 KATOWICE– pakiet nr 52 

i 81. 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2) ustawy PZP, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie 

odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 

3. 

 

1) Zamawiający wymagał w pakiecie nr 52, w poz.3 zaoferowania produktu w dawce 50mg/10ml. 

Wykonawca zaoferował produkt leczniczy w innej dawce niż wskazana w SIWZ, tj. Ropimol 

2mg/ml 5amp.po 10ml 

 

2) Zamawiający wymagał w pakiecie nr 81, w poz.3 i 4 zaoferowania: 

 

Lp. Nazwa międzynarodowa Postać Skład Dawka 

3 
Insulina ludzka 

mieszana/podwójna faza 
wkład 

Insulina rozpuszczalna 30% + 

izofanowa 70% 
300j.m./3ml 

4 
Insulina ludzka 

mieszana/podwójna faza 
wkład 

Insulina rozpuszczalna 50% + 

izofanowa 50% 
300j.m./3ml 

 

Wykonawca zaoferował w poz. 3 produkt leczniczy Novomix 30 Penfil niezgodny z opisem SIWZ, 

gdyż jest to insulina analogowa Aspart , a nie jak w powyższym opisie -ludzka 

 

Wykonawca zaoferował w poz. 4 produkt leczniczy Novomix 50 Penfil niezgodny z opisem SIWZ, 

gdyż jest to insulina analogowa Aspart, a nie jak w powyższym opisie - ludzka. 

 

Powyższe niezgodności ofert z SIWZ nie podlegają poprawie na podstawie art. 87 ust. 2. 



 

4. Medicus Sp z o.o. S.K.A., ul. Browarowa 21, 43-100 Tychy– pakiet nr 4. 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2) i 8) ustawy PZP, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli: 

✓ pkt. 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,                      

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt. 3; 

✓ pkt. 8) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Wykonawca złożył ofertę w nieprawidłowym formacie plików, tj. „.rar”. Format ten jest 

niezgodny z postanowieniami SIWZ określonymi w Rozdz. VII pkt. 2, ppkt. 3) oraz treścią 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 

Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji              

w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, które 

określa FORMATY DANYCH ORAZ STANDARDY ZAPEWNIAJĄCE DOSTĘP DO ZASOBÓW 

INFORMACJI UDOSTĘPNIANYCH ZA POMOCĄ SYSTEMÓW TELEINFORMATYCZNYCH 

UŻYWANYCH DO REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH. 

 

 

5. NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń - uzupełnienie odrzucenia oferty 

Wykonawcy w zakresie pakietu nr 18. 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 6) ustawy PZP, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli zawiera błędy                

w obliczeniu ceny lub kosztu. 

 

Oferta Wykonawcy oprócz odrzucenia oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 7b) (zawiadomienie 

z dnia 04.02.2020 r.) podlega odrzuceniu z uwagi na błąd w obliczeniu ceny, tj. w pakiecie nr 18 

poz. 19 została zastosowana niewłaściwa stawka podatku VAT: 0%.  

Powyższy błąd nie kwalifikuje się jako omyłka, którą można poprawić na podstawie art. 87 ust. 

2 PZP ustawy PZP. 
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