
Zielona Góra, dnia  4.10.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w zakresie zadania nr 5 i 74

Dotyczy: postępowania  prowadzonego  w trybie  przetargu  nieograniczonego na: Sukcesywne  dostawy  leków
refundowanych,  produktów  leczniczych,  wyrobów  medycznych,  środków  kontrastowych.  Nr  sprawy:
TZ.280.13.2021

Zamawiający  informuje,  że  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  prowadzone
w trybie  przetargu nieograniczonego na: „Sukcesywne dostawy leków refundowanych,  produktów leczniczych,
wyrobów medycznych, środków kontrastowych”, w zakresie   zadania nr:   5 i 74  

ZOSTAŁO UNIEWAŻNIONE

art. 255 ust. 2) ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019
z późn. zm.) 
„Zamawiający  unieważnia  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia,  jeżeli  wszystkie  złożone  wnioski
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo oferty podlegały odrzuceniu”.

UZASADNIENIE:
W  odpowiedzi  na  ogłoszenie  o  zamówieniu  numer  TED  2021/S  121-318017 opublikowane  dnia  

25.06.2021 r.  w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej do upływu terminu składania ofert w zakresie zadania
5 i 74 wpłynęła oferta złożona przez Wykonawcę Amgen sp. z o.o., ul. Puławska 145, 02-715 Warszawa (oferta
nr 13). 

Oferta  Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art.  226 ust. 1 pkt.  3) ustawy Prawo zamówień
publicznych (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jest niezgodna z przepisami ustawy).

Zgodnie z zapisami art. 63 ust.  1  ustawy Prawo zamówień publicznych  „W postępowaniu o udzielenie
zamówienia lub konkursie o wartości równej lub przekraczającej progi unijne ofertę, wniosek o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub w konkursie, wniosek, o którym mowa w art. 371 ust. 3, oraz
oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1, składa się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej”. 

W trakcie  czynności  związanych  z  badaniem  oferty  okazało  się,  że  forma  elektroniczna  nie  została
zachowana w przypadku złożonej przez Wykonawcę oferty. Wszystkie dokumenty składające się na ofertę, tj.
formularz oferty i formularze cenowe, nie zostały opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jedynym
dokumentem załączonym do oferty, który złożony został z zachowaniem formy elektronicznej było udzielone
pełnomocnictwo. 

Powyższe nie stanowi omyłki ani nie podlega uzupełnieniu w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019
r.  Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r.  poz.  2019),  tym samym oferta  jest  niezgodna przepisami
ustawy, w związku z czym Zamawiający  zobowiązany jest odrzucić ofertę Wykonawcy na podstawie art. 226 ust.
1 pkt. 3 ustawy .

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński

podpis na oryginale

Otrzymują:
1. Wykonawcy
2. www.bip.szpital.zgo.pl
3. a/a TZ.280.13.2021

Szpital Uniwersytecki imienia Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą 
w Zielonej Górze,  65-046 Zielona Góra ul. Zyty 26, Sąd Rejonowy w Zielonej Górze VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr przedsiębiorców nr KRS 0000 596211, REGON: 970773231, NIP: 973 102 53 15, Kapitał zakładowy: 10 300,00 złotych. Numer rejestrowy
BDO: 000027243, Szpital Uniwersytecki w Zielonej Górze Sp. z o.o. oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy.

http://www.bip.szpital.zgo.pl/

