Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2
PUM w Szczecinie
Dział Zamówień Publicznych
Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin
Tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13

Szczecin, 06.08.2013 r.
Znak sprawy: ZP/220/57/13
ZAWIADOMIENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA
ZADANIA NR 3 - 6

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający
zawiadamia, że dokonano rozstrzygnięcia ww. postępowania.
ZADANIE NR 3
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 2: ASCLEPIOS S. A.
Ul. Hubska 44
50-502 Wrocław
Oferta nr 4: Salus International Sp. z o. o.
Ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice
Oferta nr 9: KONSORCJUM:
- PGF URTICA Sp. z o. o.
- PGF HURT Sp. z o. o.
Ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 9: KONSORCJUM:
- PGF URTICA Sp. z o. o.
- PGF HURT Sp. z o. o.
Ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
Cena oferty brutto: 7 376,83 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 9 jest najtańszą ofertą, uzyskała największą liczbę punktów.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium
oraz łączna punktacja
1

Nr
oferty

Wykonawca

Liczba pkt. w kryterium

Łączna

cena - 100%

punktacja

2.

ASCLEPIOS S. A.

96

96

4.

Salus International Sp. z o. o.

98

98

9.

KONSORCJUM:
- PGF URTICA Sp. z o. o.
- PGF HURT Sp. z o. o.

100

100

ZADANIE NR 4
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 3: PROFARM PS Sp. z o. o.
Ul. Słoneczna 96
05-500 Stara Iwiczna
Oferta nr 5: KONSORCJUM:
- FARMACOL S. A.
- FARMACOL DS. Sp. z o. o.
Ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
Oferta nr 9: KONSORCJUM:
- PGF URTICA Sp. z o. o.
- PGF HURT Sp. z o. o.
Ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 9: KONSORCJUM:
- PGF URTICA Sp. z o. o.
- PGF HURT Sp. z o. o.
Ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
Cena oferty brutto: 46 122,46 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 9 jest najtańszą ofertą, uzyskała największą liczbę punktów.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium
oraz łączna punktacja
2

Nr
oferty
3.
5.

9.

Wykonawca
PROFARM PS Sp. z o. o.
KONSORCJUM:
- FARMACOL S. A.
- FARMACOL DS. Sp. z o. o.
KONSORCJUM:
- PGF URTICA Sp. z o. o.
- PGF HURT Sp. z o. o.

Liczba pkt. w kryterium

Łączna

cena - 100%

punktacja

99

99

26

26

100

100

ZADANIE NR 5
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 7: AMGEN Sp. z o. o.
Ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 7: AMGEN Sp. z o. o.
Ul. Domaniewska 50
02-672 Warszawa
Cena oferty brutto: 34 115,04 zł.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 7 jest jedyną ważną ofertą.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium
oraz łączna punktacja
Nr
oferty
7.

Wykonawca
AMGEN Sp. z o. o.

Liczba pkt. w kryterium

Łączna

cena - 100%

punktacja

100

100

ZADANIE NR 6
a) Nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty:
Oferta nr 4: Salus International Sp. z o. o.
Ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice
3

Oferta nr 5: KONSORCJUM:
- FARMACOL S. A.
- FARMACOL DS. Sp. z o. o.
Ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
Oferta nr 9: KONSORCJUM:
- PGF URTICA Sp. z o. o.
- PGF HURT Sp. z o. o.
Ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
b) wykonawcy, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia:
z postępowania wykluczono 0 wykonawców
c) wykonawcy, których oferty zostały odrzucone:
z postępowania odrzucono 0 ofert
d) spośród ważnych ofert najkorzystniejszą ofertą została uznana oferta złożona przez wykonawcę:
Oferta nr 5: KONSORCJUM:
- FARMACOL S. A.
- FARMACOL DS. Sp. z o. o.
Ul. Rzepakowa 2
40-541 Katowice
Cena oferty brutto: 28 589,54 zł (28 589,54 zł. – 15 169,68 zł.)
Zamawiający w Rozdziale I pkt. III ppkt. 4 SIWZ zapisał, że:
„W przypadku gdy produkt leczniczy objęty zamówieniem został wycofany z produkcji bądź
jest tymczasowo niedostępny i nie jest znany termin wznowienia produkcji, wycenę pozycji
podaje tylko ten Wykonawca, który posiada zapas wystarczający na cały okres realizacji
umowy. Pozostali Wykonawcy w formularzu cen jednostkowych w pozycji, w której widnieje
produkt wycofany z produkcji bądź produkt tymczasowo niedostępny podają adnotację o
wycofaniu produktu z produkcji bądź jego czasowej niedostępności. Do porównania ofert
Zamawiający nie będzie uwzględniał wartości pozycji produktów wycofanych lub czasowo
niedostępnych, tj. ograniczy przedmiot zamówienia o produkty wycofane z produkcji bądź
czasowo niedostępne, chyba, że zostaną wycenione przez wszystkich uczestników
postępowania na danym zadaniu.”
Konsorcjum Firm FARMACOL S. A. i FARMACOL DS. Sp. z o. o. jako jedyna wyceniła lek z
pozycji nr 11 w związku z tym Zamawiający mając na uwadze powyższy zapis dla porównania
ofert od wartości brutto zamówienia określonego na zadaniu nr 6 odjął wartość pozycji 11, która
wynosi 15 169,68 zł. brutto.
Uzasadnienie wyboru:
Oferta nr 5 jest najtańszą ofertą, uzyskała największą liczbę punktów.
e) streszczenie oceny i porównania złożonych ważnych ofert wraz z punktacją w każdym kryterium
oraz łączna punktacja
Nr
oferty
4.

Wykonawca
Salus International Sp. z o. o.

Liczba pkt. w kryterium

Łączna

cena - 100%

punktacja

91

91
4

5.

9.

KONSORCJUM:
- FARMACOL S. A.
- FARMACOL DS. Sp. z o. o.
KONSORCJUM:
- PGF URTICA Sp. z o. o.
- PGF HURT Sp. z o. o.

100

100

95

95

Informację otrzymują Wykonawcy, którzy złożyli ofertę. Informacja o wyborze oferty
najkorzystniejszej zostanie również zamieszczona na stronie internetowej SPSK-2 PUM oraz na
tablicy ogłoszeń.
Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta po dniu 06.08.2013 r.

Z poważaniem

5

