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Trzebnica,04.02.2020 r. 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

ZAWIADOMIENIE 

O ODRZUCENIU OFERTY 

 

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 oferty: 

 

NEUCA S.A. 

ul. Szosa Bydgoska 58 

87-100 Toruń 

 

Oferta Wykonawcy została odrzucona na mocy art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy PZP, w całości, tj.  

w zakresie pakietów nr: 1, 3, 5, 8, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 27, 31, 32, 33, 37, 40, 43, 44, 52, 53, 54, 

55, 62. 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 7b) ustawy PZP, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie 

zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy, jeżeli zamawiający żądał 

wniesienia wadium. 

 

Wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy, tj. niezgodnie z wymaganiami 

dotyczącymi wadium określonymi przez zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. 

 

Z dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium, powinno wynikać których części dotyczy. 

Wykonawca złożył wraz z ofertą „Gwarancję przetargową zapłaty wadium” na sumę 

gwarancyjną 20 000 PLN. Z dokumentu tego nie wynika jednak, których części dotyczy 

gwarancja.  

 

Zamawiający nie może samodzielnie wskazać, które z części postępowania wykonawca 

skutecznie zabezpieczył wadium. W sytuacji, gdy wykonawca nie wskazał, że składa ofertę na 

dane części i to je zabezpiecza odpowiednim wadium, zamawiający nie ma możliwości 

zdecydowania, że wadium zostanie przypisane do którychś z nich. Dodatkowo nie ma 

możliwości stosowania instytucji wynikających z ustawy PZP w celu wyjaśniania okoliczności 

dotyczących wadium. Jeżeli zamawiający nie może zidentyfikować, których części dotyczy 

wpłacone wadium, ofertę należy odrzucić dla każdej z części. 



 

To wykonawca decyduje jak składa wadium i ponosi odpowiedzialność za jego prawidłowe 

wniesienie. Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 9 lutego 2012 r. (sygn. akt: KIO 150/12) 

stwierdziła, że: „Biorąc pod uwagę, że weryfikacja, czy oferta została zabezpieczona wadium w 

formie gwarancji ubezpieczeniowej opierać się może wyłącznie na złożonych dokumentach, 

należało stwierdzić, że jedyną podstawą oceny, czy oferta odwołującego została zabezpieczona 

wadium, jest dokument gwarancji ubezpieczeniowej załączony do oferty. Podkreślić należy, że 

zamawiający winien mieć pewność, że wadium zostało wniesione do chwili otwarcia ofert. O ile 

w przypadku wniesienia wadium w pieniądzu istnieje możliwość sprawdzenia stanu konta 

przez zamawiającego, o tyle w przypadku wnoszenia wadium w innych formach niż pieniężna, 

fakt wniesienia wadium powinien wynikać wprost ze złożonych dokumentów. Zamawiający nie 

może domniemywać, czy wadium wniesiono, czy też nie – fakt wniesienia wadium musi być 

niewątpliwy i wynikać wprost z czynności wykonawcy, który składa ofertę (zob. wyrok KIO z 

dnia 5 października 2010 r. sygn. akt: KIO 2077/10)” 
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