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ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE ZADANIA NR 3, 5 

 
 

dotyczy: przetargu nieograniczonego znak: EP/220/7/2018 pn.: Dostawa odczynników i 
materiałów kontrolnych wraz z dzierżawą analizatorów dla SPWSZ w Szczecinie 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: 
Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm., dalej – „ustawa Pzp”), Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital 

Zespolony w Szczecinie przy ulicy Arkońskiej 4 jako Zamawiający, po dokonaniu badania złożonych ofert w tym 
postępowaniu informuje, że: 
 

ZADANIE NR 3 

 

Unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ze względu na to, iż nie 
złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

 
W przedmiotowym postępowaniu w zakresie zadania nr 3 złożono 1 ofertę. 

 

Oferta nr 5 Wykonawcy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6 B, 01-531 
Warszawa została odrzucona w zakresie zadania nr 3 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp z uwagi 

na niezgodność oferty z treścią SIWZ . 
 

Zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt 1 ppkt 6) specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej – „SIWZ”) 

Zamawiający wymagał załączenia do oferty dokumentów opisujących wyroby oferowane przez wykonawcę 

(strony katalogowe lub foldery, ulotki informacyjne, itp.) – w j. polskim dla oferowanych wyrobów, pozwalające 

na potwierdzenie ich zgodności z SIWZ w zakresie wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 

1 i 1A do SIWZ oraz w zakresie oświadczeń wykonawcy co do spełnienia parametrów podlegających ocenie w 

zakresie kryteriów jakościowych zawartych w załączniku nr 1B do SIWZ (odrębnie dla wyrobów oferowanych w 

ramach każdego zadania, na które składana jest oferta), a zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt 1 ppkt 7) SIWZ, 

w przypadku składania oferty na zadania nr 1-3 i 6, Zamawiający wymagał załączenia do oferty instrukcji obsługi 

dzierżawionego analizatora i sprzętu pomocniczego, pozwalającej na potwierdzenie ich zgodności z SIWZ w 

zakresie wszystkich wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 1A do SIWZ oraz w zakresie 

oświadczeń wykonawcy co do spełniania parametrów podlegających ocenie w zakresie kryteriów jakościowych 

zawartych w załączniku nr 1B do SIWZ, a w zakresie, w jakim instrukcja/instrukcje obsługi nie odnosi się do 

wymagań określonych przez Zamawiającego w załączniku nr 1 i 1A do SIWZ oraz w zakresie oświadczeń 

wykonawcy zawartych w załączniku nr 1B do SIWZ, wykonawca zobowiązany był do złożenia dodatkowo 

dokumentów lub oświadczeń innego niż wykonawca podmiotu – producenta, importera, dostawcy lub jednostki 

notyfikowanej. Przedmiotowe dokumenty, jak wynika z jednoznacznych i spójnych postanowień SIWZ, stanowiły 

integralną treść (część) oferty, doprecyzowując oświadczenie wykonawcy składane w ofercie. Nie jest zatem 

możliwe ich uzupełnienie, o czym w sposób kategoryczny przesądza przepis art. 87 ust. 1 ustawy Pzp, 

zakazujący dokonywania zmian w treści oferty.  

 

Analiza złożonej przez Wykonawcę oferty prowadzi do jednoznacznej konkluzji, iż wbrew kategorycznym i 

jednoznacznym postanowieniom rozdziału VI pkt 1 ppkt 6) i 7) SIWZ, Wykonawca nie złożył wraz z ofertą: 
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1) dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 6) dla testów paskowych o nazwie 

handlowej Combur-10-M 100 Str i numerze katalogowym 11379208077 producenta Roche 

Diagnostics GmbH, 

2) instrukcji obsługi, o której mowa w rozdziale VI pkt 1 pkkt 7) SIWZ analizatora pasków moczu - 

pomocniczego o nazwie handlowej cobas u411 producenta Roche Diagnostics GmbH. 

 

Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp, zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści 

SIWZ. W orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje się przy tym, że niesprecyzowanie przedmiotu 

oferowanego świadczenia (np. poprzez niezałączenie wymaganych dokumentów konkretyzujących przedmiot 

świadczenia wykonawcy, zgodnie z wymaganiami zamawiającego) przesądza o wadliwości oferty i stanowi 

wystarczającą podstawę do jej odrzucenia, jako niezgodnej z treścią SIWZ – bez potrzeby dalszych 

dociekań, czy ewentualnie taką ofertę można uznać, czy też nie, za niezgodną z innymi wymaganiami 

zamawiającego (tak: Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 20 marca 2017r., sygn. akt: KIO 399/17, KIO 

438/17, KIO 439/17).  

 

W świetle powyższego, niezłożenie przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 ppkt 6) 
i 7) SIWZ, w odniesieniu do oferty złożonej na zadanie nr 3, tj. dokumentów opisujących wyroby 

oferowane przez wykonawcę (stron katalogowych lub folderów, ulotek informacyjnych, itp.) 

testy paskowe o nazwie handlowej Combur-10-M 100 Str i numerze katalogowym 11379208077 
producenta Roche Diagnostics GmbH i instrukcji obsługi dzierżawionego analizatora 

pasków moczu - pomocniczego o nazwie handlowej cobas u411 producenta Roche Diagnostics 
GmbH, skutkuje niezgodnością oferty Wykonawcy z treścią SIWZ, a w konsekwencji – powoduje ziszczenie się 

określonej w art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp przesłanki odrzucenia oferty. 

 
W związku z powyższym, Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy w zakresie zadania nr 3 na podstawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 
 

ZADANIE NR 5 
 

Unieważniono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp ze względu na to, iż nie 

złożono żadnej oferty. 
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