
Dział Logistyki,   ul. 24 Kwietnia 5,   47-200 Kędzierzyn-Koźle 
tel. +48 774 062 530,   faks +48 774 062 567,   e-mail: logistyka@e-szpital.eu 

 

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kędzierzynie – Koźlu 
ul. 24 Kwietnia 5,  47-200 Kędzierzyn – Koźle 
NIP: 749-17-90-304,    REGON: 000314661 

tel. +48 774 062 400,    faks +48 774 062 544,    spzoz@e-szpital.eu,   www.e-szpital.eu 

 

  

  1 z 2 

 

SPZOZ . NL . 2016 . 
Kędzierzyn-Koźle,  11.03.2016r. 

      

 

 

Uczestnicy postępowania 

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
Sprawa: dotyczy postępowania na dostawę leków  dla SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu, sygn. NLP.2016.6. 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 1232 z późn. 
zm.), dalej Pzp, Zamawiający - SP ZOZ w Kędzierzynie-Koźlu informuje, że w prowadzonym postępowaniu: 

 
 

1 pakiet - dostawa leków  
 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 2 – GSK Services sp. z o.o., Ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań  
Cena brutto – 5.379,91 zł,  Termin dostawy w trybie Na Ratunek – 7 godzin  
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium „cena 90%”  
i 10 pkt w kryterium  „termin dostawy w trybie Na Ratunek 10%”. 
B.  nie wykluczono żadnego Wykonawcy, 
C. nie odrzucono żadnej oferty, 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp 
tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o  wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp oraz 
przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 

 
 
 

pakiet nr 3 – Dostawa leków 
 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 – Sanofi-Aventis sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17,  00-203 Warszawa 
Cena brutto – 175.701,67 zł,  Termin dostawy w trybie Na Ratunek – 7 godzin 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium „cena 90%”  
i 10 pkt w kryterium  „termin dostawy w trybie Na Ratunek 10%”. 
B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 
C. nie odrzucono żadnej oferty; 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp 
tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o  wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp oraz 
przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
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pakiet nr 5 – Dostawa leku Gardenal 

 
A. wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
Nr oferty 1 – Sanofi-Aventis sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17,  00-203 Warszawa 
Cena brutto – 1.990,66 zł,  Termin dostawy w trybie Na Ratunek – 7 godzin 
Uzasadnienie wyboru: Złożono jedną ważną ofertę, która uzyskała razem 100 pkt: 90 pkt w kryterium „cena 90%”  
i 10 pkt w kryterium  „termin dostawy w trybie Na Ratunek 10%”. 
B. nie wykluczono żadnego Wykonawcy; 
C. nie odrzucono żadnej oferty; 
D. umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta przed upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 pkt 2 Pzp 
tj. przed upływem 5 dni od przekazania niniejszego zawiadomienia o  wyborze oferty, w związku z art. 94 ust. 2 pkt 1a Pzp oraz 
przesłaniem niniejszego zawiadomienia w sposób określony w art. 27 ust. 2 PZP. 
 
 
 
 

pakiet nr 2 – Dostawa leku  leku Citrate de Caffeine  
pakiet nr 4 – Dostawa leku Sopodorm 

 
Uzasadnienie faktyczne unieważnienia: nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
Uzasadnienie prawne unieważnienia:  art. 93 ust. 1 pkt 1 Pzp. 
 
 

 

 
 

 
           ………………………………….………… 

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

   


