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SPZOZ . NL . 2018 . 
Kędzierzyn-Koźle,  15.02.2018r. 

      

 

Uczestnicy postępowania 

 
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

W ZAKRESIE PAKIETÓW 1-12, 14-35, 37 I 38 

 
 
Sprawa: dotyczy postępowania na dostawę leków dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, sygn. NLP.2017.23.  
 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 92 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 
1579 z późn. zm.), dalej Pzp, Zamawiający – Samodzielny Publiczny  Zespół Opieki Zdrowotnej  w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w 
prowadzonym postępowaniu: 

pakiet nr 1 – Dostawa leków 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 18 – Salus International sp. z o.o., Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 
Cena brutto – 331.595,34 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium: „cena 90 %” i 10 pkt w kryterium 
„termin dostawy w trybie zwykłym 10 %”. 
Na pakiet nr 1 złożono ważne oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin 

dostawy w trybie zwykłym 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium „termin dostawy  

w trybie zwykłym”  

Razem ilość 
punktów 

5 
Farmacol-Logistyka sp. z o.o., ul. 
Rzepakowa 2, 40-541 Katowice 

418.156,18 zł / 
1 dzień roboczy 

71,36 10 81,36 

7 

Konsorcjum: PGF Urtica sp. z o.o.,  
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, 
Polska Grupa Farmaceutyczna SA,  
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

358.611,10 zł / 
2 dni robocze  

83,21 10 93,21 

 
 

pakiet nr 2 – Dostawa leków 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 18 – Salus International sp. z o.o., Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 
Cena brutto – 359.385,42 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium: „cena 90 %” i 10 pkt w kryterium 
„termin dostawy w trybie zwykłym 10 %”. 
Na pakiet nr 2 złożono ważne oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin 

dostawy w trybie zwykłym 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium „termin dostawy w 

trybie zwykłym”  

Razem ilość 
punktów 

5 
Farmacol-Logistyka sp. z o.o., ul. 
Rzepakowa 2, 40-541 Katowice 

385.865,32 zł / 
1 dzień roboczy 

83,82 10 93,82 
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7 

Konsorcjum: PGF Urtica sp. z o.o.,  
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, 
Polska Grupa Farmaceutyczna SA,  
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

483.974,06 zł / 
2 dni robocze  

66,82 10 76,82 

 
 

pakiet nr 3 – Dostawa leku i formaldehydu 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 6 – Hurtownia Farmaceutyczna Medifarm sp. z o.o., ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy 
Cena brutto – 122.846,12 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 
 

pakiet nr 4 – Dostawa płynów infuzyjnych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 12 – Fresenius Kabi Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  
Cena brutto – 369.270,24 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 
 

 
pakiet nr 5 – Dostawa Albumin 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 16 – Asclepios SA, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 
Cena brutto – 102.610,80 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 

 
pakiet nr 6 – Dostawa leków 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 – Konsorcjum: ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne SA, ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa,  
Servier Polska  sp. z o.o., ul. J. Kazimierza 10, 01-248 Warszawa  
Cena brutto – 717,12 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 1 dzień roboczy  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 
 

pakiet nr 7 – Dostawa leków 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 8 – Profarm PS sp. z o.o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna 
Cena brutto – 5.687,39 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 
 

pakiet nr 8 – Dostawa leków 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 3 – Lek SA ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków  
Cena brutto – 87.809,82 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 1 dzień roboczy  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 
 

pakiet nr 9 – Dostawa heparyn drobnocząstkowych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 16 – Asclepios SA, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 
Cena brutto – 41.061,21 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 
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pakiet nr 10 – Dostawa antybiotyków 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 7 – Konsorcjum: PGF Urtica sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, 
Polska Grupa Farmaceutyczna SA, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 
Cena brutto – 62.917,56 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium: „cena 90 %” i 10 pkt w kryterium 
„termin dostawy w trybie zwykłym 10 %”. 
Na pakiet nr 10 złożono ważne oferty: 

Nr 
oferty 

Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin dostawy w 

trybie zwykłym 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium „termin dostawy  

w trybie zwykłym”  

Razem ilość 
punktów 

5 
Farmacol-Logistyka sp. z o.o., ul. 
Rzepakowa 2, 40-541 Katowice 

62.936,35 zł / 
1 dzień roboczy 

89,97 10 99,37 

18 
Salus International sp. z o.o. 
Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 

63.106,99 zł / 
2 dni robocze  

89,72 10 99,72 

 
 

pakiet nr 11 – Dostawa leków 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 14 – Baxter Polska sp. z o.o., Ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa 
Cena brutto – 124.092,00 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 1 dzień roboczy  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 
 

pakiet nr 12 – Dostawa leków 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 16 – Asclepios SA, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław  
Cena brutto – 334.768,34 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium: „cena 90 %” i 10 pkt w kryterium 
„termin dostawy w trybie zwykłym 10 %”. 
Na pakiet nr 12 złożono ważną ofertę: 

Nr oferty Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin dostawy w 

trybie zwykłym 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium „termin dostawy  

w trybie zwykłym”  

Razem ilość 
punktów 

5 
Farmacol-Logistyka sp. z o.o., ul. 
Rzepakowa 2, 40-541 Katowice 

364.383,12 zł / 
1 dzień roboczy 

82,68 10 92,68 

 
 

 
pakiet nr 14 – Dostawa leków 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 15 – Aesculap Chifa sp. z o.o., Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl   
Cena brutto – 83.555,82 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 3 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 95 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 5pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 
 

pakiet nr 15 – Dostawa mieszanek mlecznych 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 18 – Salus International sp. z o.o., Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 
Cena brutto – 7.931,06 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium: „cena 90 %” i 10 pkt w kryterium 
„termin dostawy w trybie zwykłym 10 %”. 
Na pakiet nr 15 złożono ważną ofertę: 

Nr oferty Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin dostawy w 

trybie zwykłym 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium „termin dostawy  

w trybie zwykłym”  

Razem ilość 
punktów 
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7 

Konsorcjum: PGF Urtica sp. z o.o.,  
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, 
Polska Grupa Farmaceutyczna SA,  
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

12.748,55 zł / 
2 dni robocze 

55,99  10 65,99 

 
 

pakiet nr 16 – Dostawa leku BCG-Medac 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 16 – Asclepios SA, ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław  
Cena brutto – 35.516,88 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 
pakiet nr 17 – Dostawa leku Theophyllinum 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 17 – Bialmed sp. z o.o., ul. M. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska 
Cena brutto – 60.750,00 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 
pakiet nr 18 – Dostawa leku  Umeklidinium / wilaternol 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 11 – GSK Services sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań 
Cena brutto – 32.884,70 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium: „cena 90 %” i 10 pkt w kryterium 
„termin dostawy w trybie zwykłym 10 %”. 
Na pakiet nr 18 złożono ważną ofertę: 

Nr oferty Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin dostawy w 

trybie zwykłym 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium „termin dostawy  

w trybie zwykłym”  

Razem ilość 
punktów 

18 
Salus International sp. z o.o. 
Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 

33.714,79 zł / 
2 dni robocze 

87,78  10 97,78 

 
 

pakiet nr 19 – Dostawa preparatów do żywienia 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 7 – Konsorcjum: PGF Urtica sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, 
Polska Grupa Farmaceutyczna SA, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  
Cena brutto – 19.917,69 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium: „cena 90 %” i 10 pkt w kryterium 
„termin dostawy w trybie zwykłym 10 %”. 
Na pakiet nr 19 złożono ważne oferty: 

Nr oferty Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin dostawy w 

trybie zwykłym 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium „termin dostawy  

w trybie zwykłym”  

Razem ilość 
punktów 

16 
Asclepios SA 
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 

21.265,33 zł / 
2 dni robocze 

84,29 10 94,29 

18 
Salus International sp. z o.o. 
Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 

20.092,72 zł /  
2 dni robocze 

89,21 10 99,21 

 
 

pakiet nr 20 – Dostawa leków 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 18 – Salus International sp. z o.o., Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice  
Cena brutto – 134.951,83 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium: „cena 90 %” i 10 pkt w kryterium 
„termin dostawy w trybie zwykłym 10 %”. 
Na pakiet nr 20 złożono ważne oferty: 

Nr oferty Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin dostawy w 

trybie zwykłym 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium „termin dostawy  

w trybie zwykłym”  

Razem ilość 
punktów 
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5 
Farmacol-Logistyka sp. z o.o., ul. 
Rzepakowa 2, 40-541 Katowice 

141.332,59 zł / 
1 dzień roboczy 

85,93  10 95,93 

7 

Konsorcjum: PGF Urtica sp. z o.o.,  
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, 
Polska Grupa Farmaceutyczna SA,  
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

139.157,58 zł /  
2 dni robocze 

87,27 10 97,27 

 

pakiet nr 21 – Dostawa leków 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 2 – Sanofi-Aventis sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa  
Cena brutto – 175.607,16 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 
 
 

pakiet nr 22 – Dostawa leków przygotowujących pacjenta do zabiegu kolonoskopii 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 18 – Salus International sp. z o.o., Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice  
Cena brutto – 15.808,07 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium: „cena 90 %” i 10 pkt w kryterium 
„termin dostawy w trybie zwykłym 10 %”. 
Na pakiet nr 22 złożono ważną ofertę: 

Nr oferty Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin dostawy w 

trybie zwykłym 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium „termin dostawy  

w trybie zwykłym”  

Razem ilość 
punktów 

7 

Konsorcjum: PGF Urtica sp. z o.o.,  
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, 
Polska Grupa Farmaceutyczna SA,  
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

16.151,21 zł / 
2 dni robocze 

88,08 10 98,08 

 
 
 

pakiet nr 23 – Dostawa  leku Ciprofloxacin 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 12 – Fresenius Kabi Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa  
Cena brutto – 17.128,80 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium: „cena 90 %” i 10 pkt w kryterium 
„termin dostawy w trybie zwykłym 10 %”. 
Na pakiet nr 23 złożono ważne oferty: 

Nr oferty Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin dostawy w 

trybie zwykłym 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium „termin dostawy  

w trybie zwykłym”  

Razem ilość 
punktów 

5 
Farmacol-Logistyka sp. z o.o.,  
ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice 

17.668,80 zł / 
1 dzień roboczy 

87,25 10 97,25 

16 
Asclepios SA 
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 

17.668,80 zł / 
2 dni robocze 

87,25 10 97,25 

18 
Salus International sp. z o.o. 
Ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice 

18.111,60 zł / 
1 dni robocze 

85,11 10 95,11 

 
 

pakiet nr 24 – Dostawa proszku hemostatycznego z cewnikiem 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 4 – KD Medical Polska sp. z o.o., ul. Partyzantów 71, 43-300 Bielsko-Biała 
Cena brutto – 7.700,40 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 
 

pakiet nr 25 – Dostawa leku Desfluran 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
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Nr oferty 14 – Baxter Polska sp. z o.o., Ul. Kruczkowskiego 8, 00-380 Warszawa 
Cena brutto – 29.160,00 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 1 dzień roboczy  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 
 

pakiet nr 26 – Dostawa insuliny 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 5 – Farmacol-Logistyka sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice  
Cena brutto – 3.735,94 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium: „cena 90 %” i 10 pkt w kryterium 
„termin dostawy w trybie zwykłym 10 %”. 
Na pakiet nr 26 złożono ważną ofertę: 

Nr oferty Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin dostawy w 

trybie zwykłym 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium „termin dostawy  

w trybie zwykłym”  

Razem ilość 
punktów 

7 

Konsorcjum: PGF Urtica sp. z o.o.,  
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, 
Polska Grupa Farmaceutyczna SA,  
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

7.469,40 zł / 
2 dni robocze 

45,01 10 55,01 

 
 

pakiet nr 27 – Dostawa Pentaglobiny 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 9 – Nobipharm sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa  
Cena brutto – 4.536,00 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 
 

pakiet nr 28 – Dostawa leku Gelaspan 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 15 – Aesculap Chifa sp. z o.o., Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl   
Cena brutto – 25.920,00 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 3 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 95 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 5pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 
 

pakiet nr 29 - Dostawa insuliny 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 5 – Farmacol-Logistyka sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice  
Cena brutto – 3.116,73 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium: „cena 90 %” i 10 pkt w kryterium 
„termin dostawy w trybie zwykłym 10 %”. 
Na pakiet nr 29 złożono ważną ofertę: 

Nr oferty Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin dostawy w 

trybie zwykłym 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium „termin dostawy  

w trybie zwykłym”  

Razem ilość 
punktów 

7 

Konsorcjum: PGF Urtica sp. z o.o.,  
ul. Krzemieniecka 120,  
54-613 Wrocław, 
Polska Grupa Farmaceutyczna SA,  
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

3.133,85 zł / 
2 dni robocze 

89,50  10 99,50  

 
 

pakiet nr 30 - Dostawa leku Immunoglobulinus intravenosus 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 13 – Shire Polska sp. z o.o., ul. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa 
Cena brutto – 147.501,00 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 
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pakiet nr 31 - Dostawa leku Nadroparinum i Fondaparinux 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 10 – Aspen Pharma Ireland Limited, One George’s Quay Plaza, Dublin 2, Irlandia 
Cena brutto – 77.886,47 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

pakiet nr 32 - Dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 12 – Fresenius Kabi Polska sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa 
Cena brutto – 18.634,35 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 
pakiet nr 33 – Dostawa leku Duosol 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 15 – Aesculap Chifa sp. z o.o., Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl   
Cena brutto – 11.664,00 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 
pakiet nr 34 - Dostawa leków 

Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 5 – Farmacol-Logistyka sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice  
Cena brutto – 126.696,44 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium: „cena 90 %” i 10 pkt w kryterium 
„termin dostawy w trybie zwykłym 10 %”. 
Na pakiet nr 34 złożono ważną ofertę: 

Nr oferty Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin dostawy w 

trybie zwykłym 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium „termin dostawy  

w trybie zwykłym”  

Razem ilość 
punktów 

7 

Konsorcjum: PGF Urtica sp. z o.o.,  
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, 
Polska Grupa Farmaceutyczna SA,  
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

126.932,00 zł / 
2 dni robocze 

89,83  10 99,83   

 
 

pakiet nr 35 – Dostawa leku Meropenem 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 7 – Konsorcjum: PGF Urtica sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, 
Polska Grupa Farmaceutyczna SA, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 
Cena brutto – 29.807,89 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium: „cena 90 %” i 10 pkt w kryterium 
„termin dostawy w trybie zwykłym 10 %”. 
Na pakiet nr 35 złożono ważne oferty: 

Nr oferty Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin dostawy w 

trybie zwykłym 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium „termin dostawy  

w trybie zwykłym”  

Razem ilość 
punktów 

8 
Profarm PS sp. z o.o. 
ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna 

29.833,92 zł / 
2 dni robocze 

89,92 10 99,92 

16 
Asclepios SA 
ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 

31.297,73 zł / 
2 dni robocze 

85,71 10 95,71 

 
 

pakiet nr 37 - Dostawa leków 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 5 – Farmacol-Logistyka sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice  
Cena brutto – 2.334,90 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 1 dzień roboczy 
Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta została uznana za ważną i uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium: „cena 90 %” i 10 pkt w kryterium 
„termin dostawy w trybie zwykłym 10 %”. 
Na pakiet nr 37 złożono ważną ofertę: 
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Nr oferty Nazwa / adres Wykonawcy 
Cena brutto / termin dostawy w 

trybie zwykłym 

Ilość pkt wg 
kryterium 

„cena” 

Ilość pkt wg 
kryterium „termin dostawy  

w trybie zwykłym”  

Razem ilość 
punktów 

7 

Konsorcjum: PGF Urtica sp. z o.o.,  
ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław, 
Polska Grupa Farmaceutyczna SA,  
ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

2.411,11 zł / 
2 dni robocze 

87,15 10 97,15  

 
 

pakiet nr 38 – Dostawa leku Botox 
Wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 7 – Konsorcjum: PGF Urtica sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, 
Polska Grupa Farmaceutyczna SA, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  
Cena brutto – 5.551,20 zł, Termin dostawy w trybie zwykłym – 2 dni robocze  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90pkt w kryterium: „cena 90%” i 10pkt w kryterium „termin 
dostawy w trybie zwykłym 10%” 

 
 
 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego zostaną zawarte zgodnie z terminami określonymi w art. 94 ust. 1  Pzp.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

……………..…………………………….……………………….………..…… 
                                                                                                                                                                   Podpis pracownika zamawiającego, któremu kierownik  

     zamawiającego powierzył wykonanie zastrzeżonych dla   siebie czynności 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdzielnik: 
1. Wykonawcy 
2. Strona internetowa Zamawiającego 
3. Tablica ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego 
4. a/a    


