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Sprostowanie wyniku postępowania przetargowego

Dotyczy: przetarg nieograniczony na „Dostawy produktów farmaceutycznych,
płynów
infuzyjnych, rękawic, materiałów opatrunkowych, leków, mleka i diet” – Zp/72/PN-67/17
Zamawiający Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu zgodnie
z art. 92 ust. 1 pkt. 1 ustawy Pzp, zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w
przedmiotowym postępowaniu, poprawiając omyłkę pisarską:

Dla Pakietu nr 149 : PROFARM PS Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna:
- dla pakietu nr 149 za cenę brutto 33 599,97 zł.,

Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 100 pkt.

Pozostałe oferty złożone w w/w pakiecie wraz ze streszczeniem i porównaniem:
Oferta Wykonawcy Farmacol – Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice zostaje
odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 – jej treść nie odpowiada treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie
pakiet 149 poz. 1 zaoferowano „Forane 100% płyn wziewny 250 ml” w ilości 14 opakowań (bez określenia
ilości sztuk w opakowaniu). W pozycji tej wymagano „Isoflurane 250 ml Płyn do anestezji wziewnej x 6
sztuk 14 opakowań” tj. łącznie 84 sztuki. W związku z tym, że zaoferowany produkt występuje wyłącznie w
opakowaniu x 1 szt. oraz podana cena odpowiada cenie rynkowej za 1 opakowanie zawierające 1 sztukę
aoferowano zbyt małą ilość produktu – wymagano 14 opak. x 6 sztuk co równoważnie odpowiada 84 opak. x
1 sztuka.

Dla Pakietu nr 150 : Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613
Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
- dla pakietu nr 150 za cenę brutto 67 320,04 zł.,

Oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktów: kryterium cena – 100 pkt.

Uzasadnienie wyboru:
pakiet nr 149, 150– jedna złożona oferta niepodlegająca odrzuceniu.
Zamawiający informuje, że umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94, ust.2,
pkt. 1 a ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych.

Załącznik:
- rozdzielnik

ROZDZIELNIK
Wykonawcy w postępowaniu:
1) Farmacol – Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice:
2) PROFARM PS Sp. z o.o. ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara Iwiczna:
3) Konsorcjum firm: PGF URTICA Sp. z o.o. ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź:

