
Przetarg nieograniczony na dostawę leków w rozbiciu na pakiety. 
znak sprawy ZP/1862/14 

 
I N F O R M A C J A 

 
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 

 
 W wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pn.: 
„Przetarg nieograniczony na dostaw leków w rozbiciu na pakiety” w dniu 28.07.2014 r. zostały wybrane oferty 
następujących Wykonawców: 
 

Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o zamówienie publiczne w dniu 
28.07.2014 r.  wybrano oferty następujących Wykonawców:  
 
Pakiet I  Heparyny drobnocząsteczkowe - Nadroparyna  
 

GSK Services Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 189 

60-322 Poznań 
 

Cena wybranej oferty wynosi:  37 682,51 PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. 
 
Pakiet II  Heparyny drobnocząsteczkowe - Enoxaparinum natrium  
 
Postępowanie w Pakiecie II zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93    ust. 2 ustawy Pzp – 
nie złożono żadnej oferty. 
 
Pakiet III  Heparyny drobnocząsteczkowe - Dalteparyna  
 

Farmacol S.A. 
Ul. Rzepakowa 2 
40-541 Katowice 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  30 749,76  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. 
 
Pakiet IV Ibandronic Acid 
 

Optifarma Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 
Ul. Zielona 4 

05-830 Wolica 
 
Cena wybranej oferty wynosi:  10 319,40  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta. 
 
Pakiet V Antybiotyki 
 

Intra Sp. z o.o. 
Ul. Odrowąża 11 
03-310 Warszawa 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  32 516,32  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów (300). 
 
Inne oferty złożone w Pakiecie V: 
- Farmacol S.A., 40-541 Katowice, ul. Rzepakowa 2   - 283,17 pkt 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyklucza z postępowania Wykonawcę Asclepios S.A., 50-502 Wrocław, 
ul. Hubska 44 oraz odrzuca jego ofertę w zakresie Pakietu V 
Uzasadnienie:  
W dniu 23.07.2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.:  



1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

Dokument dołączony do oferty został wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
2. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;. 

Dokument dołączony do oferty został wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (w dniu 24.07.2014 r. o godz.: 854) Wykonawca złożył dokumenty, do 
uzupełnienia których został wezwany, jednak złożone dokumenty nadal nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu (zostały wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert). 
W związku z powyższym Zamawiający zmuszony jest, stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, wykluczyć 
Wykonawcę z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a ofertę, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 
odrzucić.  
 
Pakiet VI Antybiotyki 
 

Farmacol S.A. 
Ul. Rzepakowa 2 
40-541 Katowice 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  1 472,58  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. 
 
Pakiet VII Antybiotyki 
 
Postępowanie w Pakiecie VII zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93  ust. 2 ustawy Pzp – 
nie złożono żadnej oferty. 
 
Pakiet VIII Antybiotyki 
 
Postępowanie w Pakiecie VIII zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93  ust. 2 ustawy Pzp – 
nie złożono żadnej oferty nie podlegającej odrzuceniu. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyklucza z postępowania Wykonawcę Asclepios S.A., 50-502 Wrocław, 
ul. Hubska 44 oraz odrzuca jego ofertę w zakresie Pakietu VIII 
Uzasadnienie:  
W dniu 23.07.2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.:  

1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

Dokument dołączony do oferty został wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
2. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;. 

Dokument dołączony do oferty został wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (w dniu 24.07.2014 r. o godz.: 854) Wykonawca złożył dokumenty, do 
uzupełnienia których został wezwany, jednak złożone dokumenty nadal nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu (zostały wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert). 
W związku z powyższym Zamawiający zmuszony jest, stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, wykluczyć 
Wykonawcę z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a ofertę, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 
odrzucić.  
 
 



Pakiet IX Antybiotyki 
 

Konsorcjum: 
 

Lek S.A. 
Ul. Podlipie 16 
95-010 Stryków 
Magellan S.A. 

Al. Marszałka Piłsudskiego 76 
90-330 Łódź 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  22 195,08  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta. 
 
Pakiet X Antybiotyki  
 

Intra Sp. z o.o. 
Ul. Odrowąża 11 
03-310 Warszawa 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  4 565,38  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów (300). 
Inne oferty złożone w Pakiecie X: 
- Biomet Polska Sp. z o.o., 04-501 Warszawa, ul. Płowiecka 75  - 255,69 pkt 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyklucza z postępowania Wykonawcę Asclepios S.A., 50-502 Wrocław, 
ul. Hubska 44 oraz odrzuca jego ofertę w zakresie Pakietu V 
Uzasadnienie:  
W dniu 23.07.2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.:  

1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

Dokument dołączony do oferty został wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
2. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;. 

Dokument dołączony do oferty został wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (w dniu 24.07.2014 r. o godz.: 854) Wykonawca złożył dokumenty, do 
uzupełnienia których został wezwany, jednak złożone dokumenty nadal nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu (zostały wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert). 
W związku z powyższym Zamawiający zmuszony jest, stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, wykluczyć 
Wykonawcę z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a ofertę, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 
odrzucić.  
 
Pakiet XI Leki ró żne 

 
Postępowanie w Pakiecie XI zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93  ust. 2 ustawy Pzp – 
nie złożono żadnej oferty. 
 
Pakiet XII Surowice 

 
Postępowanie w Pakiecie XII zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93  ust. 2 ustawy Pzp – 
nie złożono żadnej oferty. 
 
Pakiet XIII Antybiotyki 
 

Bialmed Sp. z o.o. 
Ul. Konopnickiej 11 A 

12-230 Biała Piska 



 
Cena wybranej oferty wynosi:  199,36  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta. 
 
Pakiet XIV Rituximab 
 

Intra Sp. z o.o. 
Ul. Odrowąża 11 
03-310 Warszawa 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  152 646,12  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów (300). 
Inne oferty złożone w Pakiecie X: 
- Optifarma Sp. z o.o. Sp. Kom., 05-830 Wolica, ul. Zielona 4  - 299,31 pkt 
- Roche Polska Sp. z o.o., 02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39 B - 292,53 pkt 
 
Pakiet XV Środki kontrastowe 
 
Postępowanie w Pakiecie XV zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93 ust. 2 ustawy Pzp – 
nie złożono żadnej oferty  
 
Pakiet XVI Etanercept 
 

Farmacol S.A. 
Ul. Rzepakowa 2 
40-541 Katowice 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  1 439 871,98  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. 
 
Pakiet XVII Adalimumab 
 

Farmacol S.A. 
Ul. Rzepakowa 2 
40-541 Katowice 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  2 111 323,97  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. 
 
Pakiet XVIII Tocilizumab 
 

Roche Polska Sp. z o.o. 
Ul. Domaniewska 39 B 

02-672 Warszawa 
 

Cena wybranej oferty wynosi:  165 871,41  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. 
 
Pakiet XIX Leki ró żne 
 

Farmacol S.A. 
Ul. Rzepakowa 2 
40-541 Katowice 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  8 383,55  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta. 
 
Pakiet XX Infliximab 
 

Bialmed Sp. z o.o. 
Ul. Konopnickiej 11 A 

12-230 Biała Piska 
 



Cena wybranej oferty wynosi:  39 128,83  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów (300). 
Inne oferty złożone w Pakiecie XX: 
- Egis Polska Dystrybucja Sp. z o.o., 02-146 Warszawa, ul. 17 Stycznia 45 D - 291,24 pkt 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyklucza z postępowania Wykonawcę Asclepios S.A., 50-502 Wrocław, 
ul. Hubska 44 oraz odrzuca jego ofertę w zakresie Pakietu XX. 
Uzasadnienie:  
W dniu 23.07.2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.:  

1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

Dokument dołączony do oferty został wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
2. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;. 

Dokument dołączony do oferty został wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (w dniu 24.07.2014 r. o godz.: 854) Wykonawca złożył dokumenty, do 
uzupełnienia których został wezwany, jednak złożone dokumenty nadal nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu (zostały wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert). 
W związku z powyższym Zamawiający zmuszony jest, stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, wykluczyć 
Wykonawcę z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a ofertę, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 
odrzucić.  
 
Pakiet XXI Rivaroxaban 
 

Farmacol S.A. 
Ul. Rzepakowa 2 
40-541 Katowice 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  13 738,78  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyklucza z postępowania Wykonawcę Asclepios S.A., 50-502 Wrocław, 
ul. Hubska 44 oraz odrzuca jego ofertę w zakresie Pakietu XXI. 
Uzasadnienie:  
W dniu 23.07.2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.:  

1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

Dokument dołączony do oferty został wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
2. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;. 

Dokument dołączony do oferty został wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (w dniu 24.07.2014 r. o godz.: 854) Wykonawca złożył dokumenty, do 
uzupełnienia których został wezwany, jednak złożone dokumenty nadal nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu (zostały wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert). 
W związku z powyższym Zamawiający zmuszony jest, stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, wykluczyć 
Wykonawcę z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a ofertę, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 
odrzucić.  
 
 
 
 



Pakiet XXII Leki neurologiczne 
 
Postępowanie w Pakiecie XXII zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93 ust. 2 ustawy Pzp – 
nie złożono żadnej oferty. 
 
Pakiet XXIII Leki neurologiczne 
 
Postępowanie w Pakiecie XXIII zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93 ust. 2 ustawy Pzp 
– nie złożono żadnej oferty. 
 
Pakiet XXIV Leki ró żne 
 
Postępowanie w Pakiecie XXIV zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93 ust. 2 ustawy Pzp 
– nie złożono żadnej oferty 
 
Pakiet XXV Leki ró żne 
 

Farmacol S.A. 
Ul. Rzepakowa 2 
40-541 Katowice 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  22 631,75  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta niepodlegająca odrzuceniu 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyklucza z postępowania Wykonawcę Asclepios S.A., 50-502 Wrocław, 
ul. Hubska 44 oraz odrzuca jego ofertę w zakresie Pakietu XXV. 
Uzasadnienie:  
W dniu 23.07.2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.:  

1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

Dokument dołączony do oferty został wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
2. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;. 

Dokument dołączony do oferty został wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (w dniu 24.07.2014 r. o godz.: 854) Wykonawca złożył dokumenty, do 
uzupełnienia których został wezwany, jednak złożone dokumenty nadal nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu (zostały wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert). 
W związku z powyższym Zamawiający zmuszony jest, stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, wykluczyć 
Wykonawcę z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a ofertę, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 
odrzucić.  
 
Pakiet XXVI Leki ró żne  
 
Postępowanie w Pakiecie XXVI zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93 ust. 2 ustawy Pzp 
– nie złożono żadnej oferty 
 
Pakiet XXVII Leki ró żne 
 

Farmacol S.A. 
Ul. Rzepakowa 2 
40-541 Katowice 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  7 641,53  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta  
 
 
 



Pakiet XXVIII Żywienie pozajelitowe   
 

Bialmed Sp. z o.o. 
Ul. Konopnickiej 11 A 

12-230 Biała Piska 
 

Cena wybranej oferty wynosi:  39 128,83  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta 
 
Pakiet XXIX Aqua pro injectione 
 
Postępowanie w Pakiecie XXIX zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93  ust. 2 ustawy Pzp 
– nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że wyklucza z postępowania Wykonawcę Asclepios S.A., 50-502 Wrocław, 
ul. Hubska 44 oraz odrzuca jego ofertę w zakresie Pakietu XXIX. 
Uzasadnienie:  
W dniu 23.07.2014 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę, stosownie do treści art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, do uzupełnienia 
dokumentów potwierdzających spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu tj.:  

1. Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega 
z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie 
na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

Dokument dołączony do oferty został wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
2. Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego 

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie 
zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na 
raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;. 

Dokument dołączony do oferty został wystawiony wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 
W terminie wyznaczonym przez Zamawiającego (w dniu 24.07.2014 r. o godz.: 854) Wykonawca złożył dokumenty, do 
uzupełnienia których został wezwany, jednak złożone dokumenty nadal nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę 
warunków udziału w postępowaniu (zostały wystawione wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania 
ofert). 
W związku z powyższym Zamawiający zmuszony jest, stosownie do treści art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp, wykluczyć 
Wykonawcę z niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia, a ofertę, zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, 
odrzucić.  
 
Pakiet XXX Płyny infuzyjne 
 

Hurtownia Farmaceutyczna 
Medifarm Sp. z o.o. 

Ul. Dąbrowa 41 
43-190 Mikołów 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  16 368,05  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta. 
 
Pakiet XXXI Mannitol 
 

Hurtownia Farmaceutyczna 
Medifarm Sp. z o.o. 

Ul. Dąbrowa 41 
43-190 Mikołów 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  16 756,85  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta. 
 
Pakiet XXXII Immunoglobulina przeciwt ężcowa 
 
Postępowanie w Pakiecie XXXII zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93 ust. 2 ustawy Pzp 
– nie złożono żadnej oferty 
  



 
Pakiet XXXIII  Woda typu Respiflo 
 

Hurtownia Farmaceutyczna 
Medifarm Sp. z o.o. 

Ul. Dąbrowa 41 
43-190 Mikołów 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  768,96  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta. 
 
Pakiet XXXIV Spirytus 
 
Postępowanie w Pakiecie XXXIV zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93 ust. 2 ustawy 
Pzp – nie złożono żadnej oferty 
 
Pakiet XXXV Immunoglobulina ludzka 
 

Hurtownia Farmaceutyczna 
Medifarm Sp. z o.o. 

Ul. Dąbrowa 41 
43-190 Mikołów 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  83 207,52  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Jedyna oferta. 
 
Pakiet XXXVI Leki ró żne 
 

Farmacol S.A. 
Ul. Rzepakowa 2 
40-541 Katowice 

 
Cena wybranej oferty wynosi:  4 394,04  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta  
 
Pakiet XXXVII Leki ró żne 
 
Postępowanie w Pakiecie XXXVII zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93 ust. 2 ustawy 
Pzp – nie złożono żadnej oferty 
 
Pakiet XXXVIII Żywienie dojelitowe 
 

Bialmed Sp. z o.o. 
Ul. Konopnickiej 11 A 

12-230 Biała Piska 
 

Cena wybranej oferty wynosi:  53 657,77  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: jedyna oferta 
 
Pakiet XXXIX Leki ró żne 
 
Postępowanie w Pakiecie XXXIX zostało unieważnione zgodnie z art. 93 ust.1 pkt 1 w oparciu o art. 93 ust. 2 ustawy 
Pzp – nie złożono żadnej oferty 
 
Pakiet XL Mannitol 
 

Bialmed Sp. z o.o. 
Ul. Konopnickiej 11 A 

12-230 Biała Piska 
 

Cena wybranej oferty wynosi:  8 517,96  PLN brutto.   
Uzasadnienie wyboru: Oferta uzyskała największą ilość punktów (300). 
Inne oferty złożone w Pakiecie XL: 



- Hurtownia Farmaceutyczna Medifarm Sp. z o.o. 
  43-190 Mikołów, ul. Dąbrowa 41     - 199,41 pkt 
 
 
 
W postępowaniu odrzucono ofertę Wykonawcy Asclepios S.A., 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44 w zakresie Pakietów: V, 
VIII, X, XX, XXI, XXV i XXIX. 
W postępowaniu wykluczono Wykonawcę Asclepios S.A., 50-502 Wrocław, ul. Hubska 44. 
 

Ponadto Zamawiający informuje, że podpisanie umów nastąpi w sekretariacie szpitala w godz.: 1000 do 1400 
w następujących terminach: 
-  w zakresie Pakietów: I, III, IV, VI  IX, XIII, X VI, XVII, XVIII, XIX, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI, XXX III, XXXV, 

XXXVI i XXXVII, z zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) lit. a) ustawy Pzp   w dniu  30.07.2014 r., 
-  w zakresie Pakietów: V, X, XIV, XX, XXI, XXV i X L z zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1)  ustawy Pzp   w dniu  

08.08.2014r.   
 
 
 
         
 
 

      Prezes Zarządu 
 

 
                               mgr inż. Krzysztof Zaczek



 


