
      Wodzisław Śląski, dnia 14 grudzień 2012 r.

DZP/5157/2012

Wykonawcy biorący udział
                              w postępowaniu

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert 

i unieważnieniu postępowania.

dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych, 

diagnostycznych i wyrobów medycznych, do znak 21/2012/DZP/PN.

Działając  na  podstawie  art.  92  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia 

29.01.2004  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (tekst  jednolity  Dz.U. 

z  2010  r.  Nr  113  poz.  759  ze  zm.)  Zamawiający  –  zawiadamia,  że 

wyniku  rozstrzygnięcia  postępowania  o  udzielenie  zamówienia 

publicznego  przeprowadzonego  w  trybie  przetargu  nieograniczonego, 

unieważniono postępowanie dla pakietu nr 5, pakietu nr 11, pakietu 16, a 

dla  pakietu  nr  1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,14,15,  wybrana  została  oferta 

najkorzystniejsza złożona przez firmę:

1. Oferta nr 1

Przedsiębiorstwo "NEXTER" Sp. z o.o.

ul. Gromadzka 59

40-771 Katowice

Pakiet nr 1 liczba punktów w jedynym kryterium – cena-100,00 pkt

2. Oferta nr 2

GSK Services Sp. z o.o.

ul. Grunwaldzka 189

60-322 Poznań

Pakiet nr 3 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -77,95 pkt

Pakiet nr 4 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

Pakiet nr 6 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -89,71 pkt

Pakiet nr 13 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

3. Oferta nr 3

Sanofi – Aventis Spółka z o.o.

                        ul. Bonifraterska 17



00-203 Warszawa

Pakiet nr 14 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100 pkt

4. Oferta nr 4

Zarys Sp. z o.o.

                        ul. Pod Borem 18

                       41-808 Zabrze

Pakiet nr 15 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100 pkt

5. Oferta nr 5

Salus International Sp. z o.o.

                        ul. Pułaskiego 9

                      40-273 Katowice

Pakiet nr 2 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100 pkt

Pakiet nr 3 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100 pkt

Pakiet nr 7 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -98,82 pkt

Pakiet nr 9 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -97,70 pkt

Pakiet nr 10 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -95,02 pkt

6. Oferta nr 6

Konsorcjum Firm:

PGF URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

                       54-613 Wrocław

                        PGF Hurt Sp. zo.o.

                       ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Pakiet nr 6 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

Pakiet nr 7 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

Pakiet nr 8 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

Pakiet nr 9 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

Pakiet nr 10 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

Pakiet nr 12:

Na pakiet  nr  12 wartość oferty wynosi netto:  158.569,57 zł.  Wartość 

oferty  zdecydowanie  przewyższa  kwotę,  którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  podstawowego, 

tj. kwotę netto  99.289,80 zł.



W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku Zamawiający unieważnia przetarg nieograniczony 

w zakresie pakietu nr 12.

7. Oferta nr 7

"ASCLEPIOS" S.A.

ul. Hubska 44

                       50-502 Wrocław

Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, ponieważ treść nie odpowiada treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne odrzucenia oferty:

Złożona  oferta  nie  odpowiada  treści  SIWZ,  ponieważ  formularz 

ofertowy został skierowany do innego podmiotu.

8. Oferta nr 8

BIALMED Sp. z o.o.

ul. Konopnicka 11 a

12-230 Biała Piska

Pakiet nr 3 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -90,81 pkt.

 PAKIET NR 5

Unieważnienie postępowania .

Nie złożono żadnej oferty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono na podstawie art. 

93 ust.  1  pkt.1  Prawo zamówień publicznych,  ponieważ nie  złożono 

żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.

 PAKIET NR 11

Unieważnienie postępowania .

Nie złożono żadnej oferty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono na podstawie art. 

93 ust.  1  pkt.1  Prawo zamówień publicznych,  ponieważ nie  złożono 

żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.

 PAKIET NR 16

Unieważnienie postępowania .

Nie złożono żadnej oferty.

Postępowanie o udzielenie zamówienia unieważniono na podstawie art. 

93 ust.  1  pkt.1  Prawo zamówień publicznych,  ponieważ nie  złożono 



żadnej oferty niepodlegajacej odrzuceniu.

W związku z powyższym jako najkorzystniejsze oferty dla pakietów od 

1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,14,15,  spełniające  wszystkie  kryteria  zawarte 

w  SIWZ  i  mieszczące  się   w  kwocie  środków,  które  Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia należy uznać:

Oferta nr 1

                            Przedsiębiorstwo "NEXTER" Sp. z o.o.

ul. Gromadzka 59

40-771 Katowice

Pakiet nr 1 liczba punktów w jedynym kryterium – cena-100,00 pkt

Oferta nr 2

GSK Services Sp. z o.o.

  ul. Grunwaldzka 189

   60-322 Poznań

Pakiet nr 4 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

Pakiet nr 13 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

Oferta nr 3

Sanofi – Aventis Spółka z o.o.

                        ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Pakiet nr 14 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

Oferta nr 4

Zarys Sp. z o.o.

                        ul. Pod Borem 18

                       41-808 Zabrze
Pakiet nr 15 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt.

Oferta nr 5

Salus International Sp. z o.o.

                        ul. Pułaskiego 9

                      40-273 Katowice

Pakiet nr 2 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100 ,00pkt

Pakiet nr 3 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt



Oferta nr 6

Konsorcjum Firm:

PGF URTICA Sp. z o.o.

ul. Krzemieniecka 120

                       54-613 Wrocław

                        PGF Hurt Sp. zo.o.

                       ul. Zbąszyńska 3

91-342 Łódź

Pakiet nr 6 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

Pakiet nr 7 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

Pakiet nr 8 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

Pakiet nr 9 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt
Pakiet nr 10 liczba punktów w jedynym kryterium – cena -100,00 pkt

    Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 4 umowa na realizację zamówienia publicznego 

w  zakresie  pakietu  nr  1,2,3,4,6,7,8,9,10,13,14,15 zostanie  zawarta  po 

upływie 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma.

Zgodnie z art. 27 ust. 2 ustawy Pzp oraz rozdziałem XII ust. 3 SIWZ oczekuję 

niezwłocznego zwrotnego potwierdzenia niniejszego pisma.

  Dyrektor 

Wojewódzkiego Szpitala Chorób Płuc

im. dr A.Pawelca

w Wodzisławiu Śl.

Lek. Med. Weronika Lach - Witych


