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dotyczy: postępowania nr 12/PN/DEG/AS/2020 na dostawę produktów leczniczych i podobnych 

produktów dla potrzeb SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 

 

 

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIETU XII 

 

Pakiet XII 

Do upływu terminu składania ofert do Zamawiającego w zakresie pakietu XII wpłynęły 2 oferty od 

następujących Wykonawców: 

Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o.  (Oferta nr 2) 

ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy 
 

P.P.H.U. SPECJAŁ Sp. z o.o.     (Oferta nr 6) 

Al. Jana Pawła II 80 lok. 5, 00-175 Warszawa 

 
Oferta nr 6 złożona przez P.P.H.U. SPECJAŁ Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie podlega odrzuceniu na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 1 i 2 Pzp, tj.: „Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:  

(pkt 1) jest niezgodna z ustawą (pkt 2) jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3” (uzasadnienie prawne odrzucenia) 

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia: 

Wykonawca składający ofertę nr 6 nie złożył żadnej strony z formularza Oferta, czyli nie złożył m.in. 

oświadczenia stanowiącego ofertę w ścisłym znaczeniu tego pojęcia w rozumieniu art. 66 §1 kc ( 

Oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy stanowi ofertę, jeżeli określa istotne postanowienia tej 

umowy) w zw. z art. 14 ust.1 p.z.p. i art. 82 ust. 3 p.z.p., gdyż nie zaoferował zamawiającemu wykonania 

zamówienia – nie wskazał essentialia negotii przyszłej umowy, a zatem nie zaoferował zawarcia umowy na 

warunkach sprecyzowanych przez zamawiającego. Nie jest więc możliwe zawarcie umowy w oparciu o 

złożoną ofertę. 

 

Niezłożenie Formularza Ofertowego w zakresie essentialia negotii przyszłej umowy tj. brak zaoferowania 

przedmiotu umowy i oferowanej ceny pozbawia złożoną ofertę wykonawcy cech oferty w rozumieniu art.. 

66 kc, a zatem taka oferta jest niezgodna z ustawą – Prawo  zamówień publicznych. Jednocześnie brak 

wskazanych oświadczeń, jak również pozostałych oświadczeń zawartych w Formularzu Ofertowym jest 

równoznaczny z niezłożeniem oferty zgodnie z wymaganiami SIWZ w zakresie merytorycznym.  

Nadto, wykonawca ten nie złożył oświadczeń zamieszczonych na str. 3/9 do 9/9 odnoszących się w 

szczególności do oferowanego przedmiotu  (oznaczenie pakietów),  ceny w rozbiciu wskazanym przez 

zamawiającego dla każdego z pakietów i terminu płatności w zakresie poszczególnych oferowanych 

pakietów. Wskazanie  terminu płatności stanowiącego obok ceny, drugie kryterium oceny ofert,  

uniemożliwia zamawiającemu dokonanie oceny ofert tego wykonawcy  w postępowaniu zgodnie z 

treścią SIWZ. W konsekwencji, oferta wykonawcy jest jednocześnie niezgodna z SIWZ. Również 

pominięcie pozostałych oświadczeń zawartych na stronach 1/9 – 2/9 wymaganych przez 

zamawiającego zgodnie z treścią SIWZ skutkuje uznaniem, iż oferta wykonawcy jest niezgodna z 

SIWZ, a zatem podlega odrzuceniu także na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy p.z.p.        
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Ww. elementy stanowią treść oferty i nie można ich poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 oraz nie 

można ich uzupełnić w trybie art. 26 ust. 3 Pzp. Wobec powyższego cała oferta podlega odrzuceniu. 
 

Zamawiający unieważnia postępowanie w zakresie pakietu XII ponieważ Oferta nr 2 (złożona przez 

Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach) mimo, że jest ofertą 

najkorzystniejszą to cena oferty (45 550,94 zł brutto) przewyższa kwotę przeznaczoną przez 

Zamawiającego na sfinansowanie zamówienia (41 353,20 zł brutto) - uzasadnienie faktyczne. 
 

Uzasadnienie prawne unieważnienia postępowania: 

art. 93 ust. 1 pkt 4 Pzp tj: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: 4) cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, która zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia(...)”. 

 

 

 
Z poważaniem: 

 

      Dyrektor 

 SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego 

                      inż. Erwin Janysek 

 


