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Salus International Sp. z o.o.
Ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice
INFORMACJA O ODRZUCENIU OFERTY
w zakresie Pakietu nr 3 oraz Pakietu nr 5

Salus International Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice z przetargu
nieograniczonego na „Dostawę produktów leczniczych i farmaceutycznych dla Szpitala
Specjalistycznego w Zabrzu Sp. z o.o.” Sygn. DZP/07PN/2017
Podstawa Prawna
Działając na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2015 r.
poz. 2164 z późn. zm). Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. zawiadamia o odrzuceniu Państwa
oferty w zakresie Pakietu nr 3 oraz Pakietu nr 5 – z uwagi na fakt, iż treść oferty nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie przedmiotowych pakietów.
Uzasadnienie
 Dot. Pakietu nr 3 poz. 29
Wykonawca w Pakiecie nr 3 poz. 29 zaoferował produkt Oxydolor 10 mg x 60 tabl o przedł uwal. I-N
Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 29 oczekiwał produktu Oxycontin 10 mg x 60 tabl. (lek w postaci
tabletek o kontrolowanym przedłużonym uwalnianiu ze wskazaniem do leczenia bólu od
umiarkowanego do silnego). Oferta złożona przez Wykonawcę na Formularzu asortymentowocenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ zawiera lek Oxydolor 10 mg x 60 tabl o przedł uwal.
I-N, który jest stosowany tylko w silnym bólu wymagającym stosowania opioidowych leków
przeciwbólowych. Ponadto jest to lek o przedłużonym działaniu jednakże przez swoją budowę tabletki
nie posiada kontrolowanego uwalniania. Tym samym produkt oferowany w Pakiecie 3 poz. 29 jest
niezgodny z SIWZ.
 Dot Pakiet nr 3 poz. 30
Wykonawca w Pakiecie nr 3 poz. 29 zaoferował produkt Oxydolor 20 mg x 60 tabl o przedł uwal. I-N
Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 29 oczekiwał produktu Oxycontin 20 mg x 60 tabl. (lek w postaci
tabletek o kontrolowanym przedłużonym uwalnianiu ze wskazaniem do leczenia bólu od
umiarkowanego do silnego). Oferta złożona przez Wykonawcę na Formularzu asortymentowocenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ zawiera lek Oxydolor 20 mg x 60 tabl o przedł uwal.
I-N, który jest stosowany tylko w silnym bólu wymagającym stosowania opioidowych leków
przeciwbólowych. Ponadto jest to lek o przedłużonym działaniu jednakże przez swoją budowę tabletki
nie posiada kontrolowanego uwalniania. Tym samym produkt oferowany w Pakiecie 3 poz. 30 jest
niezgodny z SIWZ.
 Dot. Pakiet nr 3 poz. 31
Wykonawca w Pakiecie nr 3 poz. 29 zaoferował produkt Oxydolor 5 mg x 60 tabl o przedł uwal. I-N
Zamawiający w Pakiecie nr 3 poz. 29 oczekiwał produktu Oxycontin 5 mg x 60 tabl. (lek w postaci
tabletek o kontrolowanym przedłużonym uwalnianiu ze wskazaniem do leczenia bólu od
umiarkowanego do silnego). Oferta złożona przez Wykonawcę na Formularzu asortymentowocenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ zawiera lek Oxydolor 5 mg x 60 tabl o przedł uwal. IN, który jest stosowany tylko w silnym bólu wymagającym stosowania opioidowych leków
przeciwbólowych. Ponadto jest to lek o przedłużonym działaniu jednakże przez swoją budowę tabletki
nie posiada kontrolowanego uwalniania. Tym samym produkt oferowany w Pakiecie 3 poz. 31 jest
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niezgodny z SIWZ.
 Dot. Pakietu nr 5 poz. 253
Wykonawca w Pakiecie nr 5 poz. 253 zaoferował produkt sz. TETANA tężcowa absorbowan. 0,5 ml x
1 amp który jest szczepionką czynną (wywołującą odporność). Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 253
oczekiwał antytoksynę tężcową x 1 amp (tj. immunoglobulinę z osocza ludzkiego, pobranego od
dawców uodpornionych przeciw tężcowi o dużym mianie swoistych przeciwciał. (szczepionka
wywołująca bierną odporność przeciw tężcowi). Oferta złożona przez Wykonawcę na Formularzu
asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ zawiera toksynę tężcową typu tetanalek zamiast oczekiwanej przez Zamawiającego antytoksyny tężcowej. Tym samym produkt oferowany
w Pakiecie 5 poz. 253 jest niezgodny z SIWZ.
 Dot. Pakietu nr 5 poz. 309
Wykonawca w Pakiecie nr 5 poz. 309 zaoferował produkt Corsodyl 0,2% płyn 300ml. Zamawiający w
Pakiecie nr 5 poz. 309 oczekiwał leku Corsodyl 0,1% 300 ml płyn do stosowania w jamie ustnej
Oferta złożona przez Wykonawcę na Formularzu asortymentowo-cenowym stanowiącym załącznik nr
5 do SIWZ zawiera produkt o innym stężeniu niż oczekiwane przez Zamawiającego. Tym samym
produkt oferowany w Pakiecie 5 poz. 309 jest niezgodny z SIWZ.
 Dot. Pakietu nr 5 poz. 790
Wykonawca w Pakiecie nr 5 poz. 790 zaoferował produkt Spiriva 18mcg x 30 pr.d/inh.w.kaps.+inhal.
Zamawiający w Pakiecie nr 5 poz. 790 oczekiwał leku Spiriva respimat 2,5mcg/daw x 30
daw+inhalator Oferta złożona przez Wykonawcę na Formularzu asortymentowo-cenowym
stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ zawiera produkt o innym stężeniu dawki niż oczekiwana przez
Zamawiającego. Tym samym produkt oferowany w Pakiecie 5 poz. 790 jest niezgodny z SIWZ.
Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ w rozdz. III.2.5 dopuścił zastosowanie leku równoważnego
przy spełnieniu m.in.:
 Takie samo działanie farmakologiczne co lek oryginalny
 Lek będzie posiadał tę samą dawkę co lek oryginalny
 Takie samo dopuszczenie (wskazania) do stosowania co lek oryginalny
W związku z powyższym treść oferty Wykonawcy w zakresie Pakietu 3 poz. 29,30,31 oraz
Pakietu nr 5 poz. 253,309,790 jest niezgodna z treścią SIWZ i zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2
ustawy Prawo zamówień publicznych podlega odrzuceniu w zakresie Pakietu nr 3 oraz Pakietu
nr 5.
Pouczenie
Od niniejszej decyzji Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej, określone w Dziale VI
(środki ochrony prawnej) ustawy Prawo zamówień publicznych art. 179 i następne.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci
elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym
podpisem elektronicznym, w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób
określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni jeżeli zostały przesłane w inny
sposób – w przypadku gdy wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w
przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8.
Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia
odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

Do wiadomości:
Wszyscy wykonawcy
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