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Radom, dn. 11sierpnia żOZ1,r.

Strona prowadzonego postępowania

U nieważnienie postępowania

Działając na podstawie art.260 ust,2 ustawy z dnia 11wrzeŚnia 2OL9r. Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2079, poz, 2Ot9 z późn. zm.) zwanej dalej ,,Ustawą" informuję, Że na

podstawie przeprowadzonego badania i oceny ofert złożonych w postępowaniu o udzielenie

zamówienia publicznego na dostawy produktów farmaceutycznych, nr sprawy 223Ż.L.2O21,

dokonuję jego unieważnienia.

uzasadnienie unieważnienia:
W formularzu cenowym firmy Neuca S.A., ul. Forteczna 35-37,7-].00 Toruń złoŻonYm w CzęŚci

nr 1 - produkty farmaceutyczne stwierdzono:

1) niezgodność w stosunku do wymagań zawartych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, dalej

,,swz". W pozycji Lp. 25 zamawiający wymagał produktu leczniczego, którego substancją

czynną jest Acidum thiocticum w ilości 600 mg x 30 tabl., jedno opakowanie, natomiast

wykonawca zaproponował produkt |eczniczy THIONERV 600 * 30 TABL. POWL., który stanowi

suplement diety. Zgodnie z treścią SWZ zawartą w rozdziale 3 Opis przedmiotu zamówienia

ust. 13 pkt ! zamawiający nie dopuszcza zaoferowania suplementów diety.

ż) w pozycji Lp. 525 zamawiający wymagał 42 opakowania po 60 tabletek, natomiast wykonawca

zaoferował 42 opakowania po 20 tabletek. Zgodnie z treścią SWZ zawartą w rozdziale 3 OPis

przedmiotu zamówienia ust. 10 wykonawca, który oferuje produkty farmaceutYczne o innej

wielkości opakowania niż podane w formularzu cenowym, w celu zachowania całkowitej

wymaganej ilości jednostkowych pozycji (tabletek, ampułek itp.) należy przeliczyĆ iloŚĆ

opakowań i zaokrąglić je w górę do pełnego opakowania.

W formularzu ofertowym firmy SYMED s.c. ul, Kosynierów 7 35-242 RzeszÓW dla CzęŚci nr -

wyroby medyczne, nie została uzupełniona informacja dotycząca kryterium ocenY ofert

dotyczącego,,Zamówienia na cito".

W związku z powyższym obie oferty podlegają odrzuceniu, gdyŻ nie spełniają wymagań

określonych w SWZ. Podstawa prawna: art. 226 ust. 7 pkt 5 ,,Zamawiajqcy odrzuca ofertę, jeŻeli:

jej treść jest niezgodna z warunkąmi zamówienia;". W związku z tym, Że wszystkie złoŻone

podlegają odrzuceniu _ niniejsze postępowanie podlega unieważnieniu. Podstawa prawna: art.255

pkt 2 ,,Zamawiajqcy unieważnia postępowonie o udzieleniu zamówienia, jeŻeli: wszystkie złoŻone

wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu;"-

Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o

udzielenie zamówienia: Wykonawcy, którego interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał

mógł doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przezZamawiającego przepisów ustawY, PrzYsłu;fuje

środek ochrony prawnej - odwołanie, opisane w Dziale lX Ustawy,
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