
Samodzielny Publiczny
SZPITAL MIEJSKI W SOSNOWCU

ul. Szpitalna 1, 41-219 Sosnowiec

Sosnowiec, dnia 22.06.20 l Or.

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
w zakresie pakietów 20, 21, 27

Samodzielny Publiczny Szpital Miejski w Sosnowcu, ul. Szpitalna l, 41-219 Sosnowiec
informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej
powyżej 193 tys. euro, zgodnie z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późno zm.), na na dostawę produktów leczniczych,
płynów infuzyjnych, kontrastów, znak sprawy ZZP-2200-23/10 - w zakresie pakietów 20, 21, 27.

Postępowanie przeprowadzono zgodnie z art. 10 ust.l oraz 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 z późno zm.).

Zbiorcze zestawienie złożonych ofert wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert,
zawiera przyznaną im punktację zgodnie z przyjętym kryterium: cena 100%

Pakiet nr 20
Do ww. postępowania przetargowego w zakresie pakietu nr 20 złożono 3 oferty, które po badaniu i
ocenie Zamawiający uznał za ważne.

Nr Wykonawca Liczba pkt. w
oferty kryterium cena 100%

PGF URTICA Sp. z 0.0.
15 ul. Krzemieniecka 120 100

54-613 Wrocław
SALUS INTERNATIONAL Spółka z 0.0.

16 ul.Pułaskiego 9 99,65
40-273 Katowice
ACP PHARMA S.A.

18 ul.Domaniewska 50 99,95
02-672 Warszawa

Zamawiający podpisze umowę z firmą:

Nr Wykonawca
Wartość z

Uzasadnienie wyboruoferty podatkiem VAT
Zgodnie z kryterium

PGF URTICA Sp. z 0.0. określonym w SIWZ oferta
15 ul. Krzemieniecka 120 100357,28 zł uzyskała największą liczbę

54-613 Wrocław punktów spośród złożonych
ofert
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Pakiet nr 21
Do ww. postępowania przetargowego w zakresie pakietu nr 21 złożono 1 ofertę, którą po badaniu i
ocenie Zamawiający uznał za ważną i podpisze umowę z firmąjak niżej.

Nr
Wykonawca Wartość z

oferty podatkiem VAT Uzasadnienie wyboru

PGF URTICA Sp. z 0.0. Zgodnie z kryterium określonym

15 ul. Krzemieniecka 120 47941,35 zł w SIWZ oferta uzyskała

54-613 Wrocław nąjwiększą liczbę punktów -
brak porównywalnych ofert

Pakiet nr 27
Do ww. postępowania przetargowego w zakresie pakietu nr 27 złożono 1 ofertę, którą po badaniu i
ocenie Zamawiający uznał za ważną.

Nr Wykonawca
Wartość z

oferty podatkiem VAT Uzasadnienie wyboru

SERVIER POLSKA SERVICES Sp. z 0.0.
Zgodnie z kryterium określonym

10 ul. Annopol 6 b 10907,15 zł w SIWZ oferta uzyskała

03-236 Warszawa
największą liczbę punktów -
brak porównywalnych ofert

Zamawiający na mocy art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych uniewazmc
postępowanie w zakresie pakietu nr 27 z uwagi na to, że cena oferty - 10907,15 zł przewyższa
kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia tj. 6441,40 zł.

Zgodnie z art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, umowy zostaną zawarte w
terminie nie krótszym niż 10 dni od daty przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej
oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, ze informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w
zakresie pozostałych pakietów przedmiotowego postępowania przetargowego, zostanie przekazana
wykonawcom w terminie późniejszym.

Wykonawcom przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy z dnia 29
stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych.
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