Kraków, 21.12.2016r.

wg rozdzielnika
NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-35/16
Przetarg nieograniczony pn. "Sukcesywna dostawa szczepionek i antybiotyków"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ
ODRZUCENIU OFERT I UNIEWAŻNIENIU POSTEPOWANIA
Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., zwanej dalej
ustawą) Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie informuje, iż:
1)

w przedmiotowym postępowaniu do realizacji zamówienia wybrano firmę:
a) w zakresie Pakiet nr 3, 5, 6 – 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,
b) w zakresie Pakiet nr 9 - Konsorcjum Firm: Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice oraz "Farmacol
Logistyka" sp. z o.o., ul. Rzepakowa 2, 40-541 Katowice
Dane Wykonawców, który złożyli oferty oraz punktacja przyznana ofertom.
PAKIET 3

PAKIET 5

PAKIET 6

PAKIET 9

Na zwa (fi rma ) i a dres wykona wcy

Cena (PLN)/Liczba
punktów w kryterium
cena (100%):

Cena (PLN)/Liczba
punktów w kryterium
cena (100%):

Cena (PLN)/Liczba
punktów w kryterium
cena (100%):

Cena (PLN)/Liczba
punktów w kryterium
cena (100%):

1

Kons orcjum Fi rm: PGF URTICA s p. z o.o., ul . Krzemi eni ecka 120, 54-613
Wrocła w ora z Pol s ka Grupa Fa rma ceutyczna S.A., ul . Zbąs zyńs ka 3, 91342 Łódź

4520 / 100

103815 / 100

918,10 / 100

273079,65 / 97,33

2

Sa l us Interna tiona l s p. z o.o., ul . Puła s ki ego 9, 40-273 Ka towi ce

3

Kons orcjum Fi rm: Fa rma col S.A., ul . Rzepa kowa 2, 40-541 Ka towi ce
ora z "Fa rma col Logi s tyka " s p. z o.o., ul . Rzepa kowa 2, 40-541
Ka towi ce

4

NEUCA S.A., ul . Szos a Bydgos ka 58, 87-100 Toruń

5

ASCLEPIOS S.A., ul . Hubs ka 44, 50-502 Wrocła w

Nr
oferty

oferta odrzucona

265774,58 / 100

oferta odrzucona

1134 / 80,96

2) w przedmiotowym postępowaniu w zakresie pakietu nr 9 odrzucono oferty następujących wykonawców:
a) SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., 40-273 Katowice, ul. Pułaskiego 9 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2)
ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i nie zachodzą przesłanki określone w art. 87 ust. 2 pkt. 3
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Uzasadnienie:
Wykonawca: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o. złożył ofertę w zakresie pakietu nr 9 w poz. 47 na:
„Meropenem Kabi 500mg prosz. 20ml x 10 fiol.” podczas gdy Zamawiający wymagał: „Meropenem inj.500
mg x 10 fiol.iv / trwałość roztworu preparatu po przygotowaniu ma być ponad 1 godzinę/”.
Z charakterystyki (CHPL) zaoferowanego w poz. 47 produktu leczniczego wynika iż nie spełnia on wymagań
określonych w opisie przedmiotu zamówienia ponieważ „... czas od rozpoczęcia przygotowania roztworu
do zakończenia jego podawania we wstrzyknięciu dożylnym lub infuzji nie powinien przekraczać jednej
godziny. „
b) na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ponieważ treść oferty nie odpowiada treści SIWZ i nie zachodzą
przesłanki określone w art. 87 ust. 2 pkt. 3
Uzasadnienie:
Wykonawca: NEUCA S.A., ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toruń. złożył ofertę w zakresie pakietu nr 9 w poz.
47 na: „Meropenem Kabi 500G 10 fiol ” podczas gdy Zamawiający wymagał: „Meropenem inj.500 mg x
10 fiol.iv / trwałość roztworu preparatu po przygotowaniu ma być ponad 1 godzinę/”.
Z charakterystyki (CHPL) zaoferowanego w poz. 47 produktu leczniczego wynika iż nie spełnia on wymagań
określonych w opisie przedmiotu zamówienia ponieważ „... czas od rozpoczęcia przygotowania roztworu
do zakończenia jego podawania we wstrzyknięciu dożylnym lub infuzji nie powinien przekraczać jednej
godziny. „
3) przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione:
a) w zakresie Pakietu nr 1, 2, 4, 7 i 8 na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1) ponieważ do terminu składania
ofert tj. do dnia 27.10.2016 roku do godziny 09:30 nie złożono żadnej oferty,
Otrzymują:
 Wykonawcy, którzy złożyli ofertę w/w postępowaniu
 strona internetowa
 a/a
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