ZAW – Wybranie
Znak sprawy: 3/2016/DZP/PN

Wodzisław Śl.,13.04.2016

Wojewódzki Szpital Chorób Płuc
im. dr Alojzego Pawelca
ul. Bracka 13,
44-300 Wodzisław Śląski

Do:
Oferenci biorący udział
w postępowaniu
„Sukcesywna dostawa sprzętu
jednorazowego użytku oraz leków”
nr sprawy 3/2016/DZP/PN

Zawiadomienie o wynikach postępowania
Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu o zamówienie publiczne jak niżej:
Tryb postępowania:
Przetarg nieograniczony
Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego:
Sukcesywna dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz leków
jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty:
Nr
pakietu
1
3
5

6

7

Nazwa wykonawcy

Varimed ul. Powstańców Śląskich 5
53-332 Wrocław
Zarys International Group sp. z o.o. sp.
k. ul. Pod borem 18, 41-808 Zabrze
Sarstedt Blizne Łaszczyńskiego, ul.
Warszawska 25
05-082 STARE BABICE
Konsorcjum: Urtica ul. Krzemieniecka
120, Wrocław
PGF SA ul. Zbąszyńska 3, 91-342
Łódź
Zarys International Group sp. z o.o. sp.
k. ul. Pod borem 18, 41-808 Zabrze

Ilość uzyskanych pkt. w
kryterium cena- 98%/
Pakiet nr 6-100%
98

Ilość pkt. uzyskanych
w kryterium termin
dostawy -2%
2

Razem

98

2

100

98

2

100

100

---------

100

98

2

100

100

Zamawiający ocenił oferty według następujących kryteriów:
Pakiet nr 1,3,5,7
1. cena - 98%
Wartość punktowa kryterium „cena” będzie obliczana wg wzoru:
cena
= najniższa oferowana cena brutto x 98% x 100
cena badanej oferty brutto
w kryterium cena najtańsza oferta otrzymuje 98 pkt.
2. Termin dostawy: 2 %
Opis sposobu punktacji kryterium „termin dostawy”
Zgodnie z warunkami SIWZ maksymalny termin dostawy wynosi 3 dni.
Wartość punktowa kryterium „termin dostawy” będzie obliczana wg wzoru:
Liczba punktów oferty badanej
Termin dostawy = ------------------------------------------- x 2%x100
Liczba punktów maksymalna
Liczba punktów maksymalna – maksymalna liczba punktów spośród wszystkich ocenianych ofert w danym
Pakiecie.
Przy obliczaniu liczby punktów w kryterium Zamawiający zastosuje następujące wyliczenie:
- termin dostawy wynoszący 3 dni (maksymalny termin graniczny) - 1 pkt
- termin dostawy wynoszący 1 lub 2 dni - 2 pkt
2. Pakiet nr 6:
Cena 100 %
Wartość punktowa kryterium „cena” będzie obliczana wg wzoru:
cena
= najniższa oferowana cena brutto x 100% x 100
cena badanej oferty brutto
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w kryterium cena najtańsza oferta otrzymuje 100 pkt.
Nazwy, adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem i porównaniem złożonych ofert
oraz przyznaną punktację zawiera poniższa tabela:
Pakiet nr 1:
Nazwa wykonawcy

Ilość uzyskanych pkt. w
kryterium cena- 98%

Ilość pkt uzyskanych w
kryterium termin dostawy

Razem

98

2

100

Ilość uzyskanych pkt. w
kryterium cena- 98%

Ilość pkt uzyskanych w
kryterium termin dostawy

Razem

98

2

100

Ilość uzyskanych pkt.

Ilość pkt uzyskanych w

w kryterium cena-

kryterium termin

98%

dostawy

98

2

Varimed ul. Powstańców Śląskich
5, 53-332 Wrocław
Pakiet nr 3:
Nazwa wykonawcy

Zarys International Group sp. z
o.o. sp. k. ul. Pod borem 18, 41808 Zabrze
Pakiet nr 5

Nazwa wykonawcy
Sarstedt Blizne Łaszczyńskiego,
ul. Warszawska 25
05-082 STARE BABICE
Pakiet nr 6
Nazwa wykonawcy

Konsorcjum: Urtica ul. Krzemieniecka 120,
Wrocław
PGF SA ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
Salus International ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice

Razem

100

Ilość uzyskanych
pkt. w kryterium
cena- 100%
100

Razem

98

98

100

Pakiet nr 7:
Nazwa wykonawcy
Zarys International Group sp. z o.o.
sp. k. ul. Pod borem 18, 41-808
Zabrze

Ilość uzyskanych
pkt. w kryterium
cena- 98%
98

Ilość pkt uzyskanych w
kryterium termin
dostawy
2

Razem

100

Ponadto informujemy, że:
1.

Wykonawca którego oferta jest najkorzystniejsza otrzyma od Zamawiającego dwa podpisane
egzemplarze umowy. Po podpisaniu prosimy o odesłanie jednego egzemplarza na adres
Zamawiającego z dopiskiem „Zamówienia Publiczne”. Umowy zostaną zawarte w dniu 14.04.2016 r.
Okres obowiązywania umów: Pakiet nr 1: 14.04.2016 r., Pakiet nr 3 i 7 – od 08.05.2016 r.
Pakiet nr 5- od 01.06.2016 r., Pakiet nr 6: od 14.04.2016 r.

2.

Pakiet nr 2 zostaje unieważniony: podstawa prawna – art. 93 ust.1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych. Uzasadnienie faktyczne: nie wpłynęła żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu. Oferty
złożone do postępowania nie spełniają wymagań. Zamawiający wymagał zaoferowania produktu
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Filgrastim o stabilności chemicznej i fizycznej rozcieńczonego roztworu do infuzji przez 24h w
temp.2-8ºC, po wyjęciu z lodówki możliwość przechowywania amp.-strz. w temperaturze pokojowej
do 72 h. Wykonawcy zaoferowali produkty które nie spełniają tych wymagań.
3.

Pakiet nr 4 zostaje unieważniony – podst. prawna art. 93 ust. 1 pkt 1 Ustawy Prawo zamówień
publicznych – nie wpłynęła żadna oferta do ww. pakietu.

Z poważaniem
Dyrektor
dr n. med. Norbert Prudel

