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Szczecinek, 09.02.2019 r. 
 
      Do wszystkich wykonawców 

Nr sprawy  16/2018 
  

 
ZAWIADOMIENIE O ODRZUCENIU OFERT 

 
dotyczy postępowania : DOSTAWĘ WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH       

 
Zamawiający działając w trybie art. 92 ust. 1 pkt 3 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 

2015 r. poz. 2164 ze zm.) informuje, że  w  postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na  
DOSTAWĘ WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH przeprowadzonego  w  trybie przetargu  
nieograniczonego oferty następujących wykonawców zostały odrzucone: 
 
1. Oferta nr 23   
ALPINUS CHEMIA SP. Z O.O. 
Ul. Garbary 5 
86-050 Warszawa  
Uzasadnienie faktyczne i prawne; 
 
Przyczyną odrzucenia oferty nr 23 jest to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 
 
Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.           
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) 
 
Zamawiający wymagał aby złożona oferta mogła zostać poddana deszyfracji podczas sesji otwarcia ofert 
przy pomocy aplikacji udostępnionej przez UZP za pomocą klucza prywatnego udostępnionego do 
postępowania 16/2018 po terminie otwarcia ofert. 
  
 Wykonawca  przesłał ofertę której deszyfracja okazała się niemożliwa, Zamawiający zwrócił się do UZP 
o opinię w sprawie poprawności oferty i w dniu 07.02.2019 otrzymał następującą odpowiedź 
 „Szanowny Panie, 

W odpowiedzi na Pana maila uprzejmie informuję, iż z naszej analizy wynika, że oferta została 
zaszyfrowana kluczem publicznym z innego postępowania. Oferta została zaszyfrowana kluczem dla 
postępowania: 1a8d49ed-b65c-45fd-98bf-fdd5d5760ca0.  

W związku z powyższym brak jest możliwości odszyfrowania złożonej oferty. 

Pozdrawiam 

Katarzyna Jaskłowska 

Urząd Zamówień Publicznych’’ 

    
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
odrzucił ofertę nr 23 jako nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
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2. Oferta nr 24   
GENESIS PHARM M.MATEJCZYK, C STAŃCZAK, 
J. ZWOLIŃSKI SPÓŁKA JAWNA 
Ul. Obywatelska 128/152  
94-104 Łódź 
  
Uzasadnienie faktyczne i prawne; 
 
Przyczyną odrzucenia oferty nr 24  jest to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia 
 
Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.           
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) 
 
Zamawiający wymagał oby Wykonawca złożył ofertę zawierającą: 
- formularz ofertowy 
- formularz cenowy 
- JEDZ 
- odpowiednie pełnomocnictwa jeśli wymagane  
 
 Wykonawca przesłał ofertę w postaci pliku spakowanego „oferta Genesis Pharm.zip” o objętości 2kB 
zawierającego jedynie plik klucza publicznego. 

  
 
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
odrzucił ofertę nr 24 jako nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
3. Oferta nr 3  Pakiet 29 
„Konsorcjum: 
1. ANPHARM PF S.A. 
Ul. Annopol 6B 
03-236 Warszawa 
2. SERVIER POLSKA SERVICES SP. Z O.O. 
Ul. Jana Kazimierza 10 
01-248 Warszawa  
 
Uzasadnienie faktyczne i prawne; 
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Przyczyną odrzucenia oferty nr 3 Pakiet 29 jest to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
 
Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.           
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) 
 
Zamawiający wymagał aby treść oferty spełniała  wymagania określone w SIWZ w tym aby oferta 
zawierała prawidłowo wypełniony formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ).  
 
Wykonawca  załączył do oferty formularz ofertowy w którym to formularzu w punkcie 1 
„Oferujemy realizację dostawy produktów określonych w pkt. 2 „opis przedmiotu zamówienia” w SIWZ 
oraz w „Załączniku nr 2 do SIWZ” ‘’pozostawił pustą niewypełnioną tabelę. 
 
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
odrzucił ofertę nr 3 Pakiet 29 jako nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
4. Oferta nr 22  Pakiet 51 
„Konsorcjum firm: 
1. PGF URTICA SP Z O.O. 
Ul. Krzemieniecka 120 
64613 Wrocław 
 
2. PGF SA 
Ul. Zbąszyńska 3 
91-342 Łódź Uzasadnienie faktyczne i prawne; 
 
Przyczyną odrzucenia oferty nr 22 Pakiet 51 jest to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
 
Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.           
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) 
 
Zamawiający wymagał aby oferta  złożona przez Wykonawcę spełniała wymagania określone w SIWZ. 
W pozycji 1 pakietu 51  Zamawiający wymagał dostawy BEBILON PEPTI 1 DHA prosz. 450g w ilości 3 
opakowań,  w trakcie postępowania przetargowego Zamawiający w związku z pytaniem które wpłynęło 
od jednego z wykonawców informującym iż w/w produkt aktualnie jest produkowany aktualnie w 
opakowaniu 400 gram dopuścił odpowiednie przeliczenie ilości zamawianego produktu.  
Wykonawca przeliczył ilość w sposób całkowicie mechaniczny oferując dostawę 3,37 opakowania  
BEBILON PEPTI 1 DHA prosz. 400g. Zamawiający nie dopuszcza dostaw produktów w niepełnych ( 
otwartych) opakowaniach  a tym samym nie może uznać że złożona oferta spełnia wymagania określone 
w SIWZ. 
 
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
odrzucił ofertę nr 22 Pakiet 51 jako nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. 
 
4. Oferta nr 5  Pakiet 79 
ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED 
One George’s Quay Plaza 
Dublin 2 
Ireland 
Uzasadnienie faktyczne i prawne; 
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Przyczyną odrzucenia oferty nr 5 Pakiet 79 jest to że jej treść nie odpowiada treści specyfikacji 
istotnych warunków zamówienia 
 
Zamawiający odrzuca ofertę zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r.           
Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm.) 
 
Zamawiający wymagał aby treść oferty spełniała  wymagania określone w SIWZ w tym aby oferta 
zawierała prawidłowo wypełniony formularz cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ).  
 
Wykonawca  nie załączył do oferty formularza cenowego do pakietu 79 wg wzoru określonego w 
załączniku nr 2 do SIWZ. 
 
Wobec powyższego na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający 
odrzucił ofertę nr 5 Pakiet 79 jako nie odpowiadającą treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
 

 
Zamawiający 

Szpital w Szczecinku Sp. z o.o. 
           ul. Kościuszki 38 

          78-400  Szczecinek 
 


