
Zielona Góra, dnia  4.10.2021 r.

Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu

INFORMACJA
O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

w zakresie zadania nr 84

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, wy-
robów medycznych, środków kontrastowych”, w zakresie   zadania nr:   84  

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”.

 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 za-
dania 84 wpłynęły dwie oferty:
1. oferta nr 25 złożona przez Wykonawcę Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
2. oferta nr 27 złożona przez Wykonawcę Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Kato-
wice

Obie oferty podlegają  odrzuceniu na podstawie art.  226 ust.  1  pkt.  5) ustawy Prawo zamówień
publicznych (Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść jest niezgodna z warunkami zamówienia ).

Zamawiający wymagał zaoferowania leku w opakowaniach 60 szt, dawce 20 mg. W obu ofertach
zaoferowany został ten sam lek: Famogast, 20 mg , 60 szt. kod EAN 5909990014729.

Zgodnie z informacją zawartą w Rejestrze Produktów Leczniczych zarejestrowanych na terenie RP,

znajdującym się w ogólnodostępnej bazie danych https://rejestrymedyczne.csioz.gov.pl,pod zaoferowa-
nym kodem EAN znajduje się lek o nazwie Famotydyna Ranigast, 60 szt., 20 mg – opakowanie skasowane.
Jednocześnie w ww. rejestrze znajduje się treść Decyzji Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych z dnia 22.12.2020 r. zmieniająca pozwolenie nr R/0147,
zgodnie z którą nazwa leku Famogast zostaje zastąpioną nazwą Famotydyna Ranigast, natomiast wielkość
opakowań:
30 szt. kod 5909990014736
60 szt. kod 5909990014729
zastąpiona została opakowaniami:
10 szt. kod 5903060618336
20 szt. kod 5903060618343
30 szt. kod 59099900147736

Zamawiający  zawarł  w formularzy  cenowym zapis,  iż  dopuszcza  składanie  ofert na  asortyment
w innych opakowaniach jednostkowych, niż wskazane w formularzu. Wykonawca zobowiązany był w takim
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przypadku  przeliczyć ilości  preparatu  do  wartości  sumarycznej  wymaganej  przez  Zamawiającego
w  zaokrągleniu   do  pełnego  opakowania  w  górę,  tym  samym  dokonać  modyfikacji  zapisu kolumny
nr  6  (Ilość  sztuk  w  opakowaniu)   i  7  (Ilość  opakowań).  Żaden  z  Wykonawców,  którzy  złożyli  ofertę
w zadaniu 84 nie skorzystał z możliwości, jakie dawały zapisy SWZ. Oferując lek w opakowaniach po 60
szt., które decyzją z dnia 22.12.2020 zostały skasowane, pozbawił Zamawiającego możliwości poprawienia
powyższego  jako  omyłka  w  rozumieniu  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  gdyż  Zamawiający  nie
posiada informacji, po jakiej cenie Wykonawca oferuje opakowanie zawierające odpowiednio 10 lub 20 lub
30szt.

Jednocześnie  Zamawiający  podkreśla,  iż  zgodnie  z   informacją  zawartą  w Rejestrze  Produktów
Leczniczych zarejestrowanych na terenie RP zaoferowany lek Famogast występuje jedynie w dawce 40 mg,
natomiast Zamawiający wymagał 20 mg.

Powyższe nie stanowi omyłki w rozumieniu ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień pu-
blicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), tym samym treść oferty jest niezgodna z warunkami zamówienia,
w  związku  z  czym  Zamawiający   zobowiązany  jest  odrzucić  ofertę  Wykonawcy  na  podstawie
art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy .

PREZES ZARZĄDU
dr Marek Działoszyński

podpis na oryginale
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1. Wykonawcy
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