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OGŁOSZENIE O WYBORZE OFERTY
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Świdniku, uprzejmie informuje, że w wyniku
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na; Dostawę produktów leczniczycli, przeprowadzonego w
trybie przetargu nieograniczonego w dniu 16 listopada 2018 r. wpłynęły następujące oferty:
Lp.

1.

2.

3.

4.

Nazwa (firma) oraz adres
wykonawcy

Cena oferty
brutto ( z ł )

Pakiet Nr 1 -178 980,24
Bialmed Sp. z o.o.
uL M. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
Pakiet Nr 2-169 952,07
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
Pakiet Nr 4-37 958,34
54-613 Wrocław
i
Pakiet Nr 5-20101,12
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
Pakiet Nr 2-175 475,46
Farmacol - Logistyka Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
Pakiet Nr 5-19 674,60
40-431 Katowice
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice

Pakiet N r 2 - 165 686,00
(przed poprawieniem
omyłki racliunkowej)

Wykonawcy
Liczba pkt.
wykluczeni
uzyskanychi
w wyniku
oceny oferty
100,00

Oferty
odrzucone

97,56
100,00
97,88

94,49

-

100,00

-

100,00

Pakiet Nr 2-165 809,14
(po poprawieniu omyłki
rachunkowej)
Pakiet Nr 4-40 438,76

93,87

Pakiet Nr 5-20 051,74

98,12

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę 475.000,00 zł brutto ( w tym : Pakiet Nr 1 186.000,00 zł, Pakiet Nr 2 - 160.000,00 zł, Pakiet Nr 3 - 36.000,00 zł. Pakiet Nr 4 - 48.000,00 zł. Pakiet
Nr 5 - 20.000,00 zł, Pakiet Nr 6 - 25.000,00 z ł ) .

-

w wyniku badania i oceny ofert wybrano oferty firm:
W zakresie Pakietu Nr 1 (Płyny infuzyjne, płyny krwiozastępcze i żywienie pozajelitowe)
Bialmed Sp. z o.o.
ul. M. Konopnickiej 11a
12-230 Biała Piska
Wartość oferty brutto wynosi: 178 980,24 zł (słownie: sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt
złotycłi 24/100).
W zakresie Pakietu Nr 2 (Leki przewodu pokarmowego I środki p/pasożytnicze, paski testowe do glukometru )
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice
Wartość oferty brutto wynosi : 165 809,14 zł (słownie : sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięć złotycti
14/100).
W zakresie Pakietu Nr 4 (Leki różne)
Konsorcjum firm:
Urtica Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120
54-613 Wrocław
i
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3
91-342 Łódź
Wartość oferty brutto wynosi : 37 958,34 zł (słownie : trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt osiem
złotych 34/100).
W zakresie Pakietu Nr 5 (Leki narkotyczne i psycłiotropowe)
Farmacol - Logistyka Sp. z o.o.
ul. Szopienicka 77
40-431 Katowice
Wartość oferty brutto wynosi: 19 674,60 zł (słownie ; dziewiętnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery złote
60/100 ).
W zakresie Pakietu Nr 3 (Immunoglobulina ) i Pakietu Nr 6 (Immunoglobulina Gamma anty - D ) Zamawiający
unieważnia postępowanie na podstawie art. 93. ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Kryterium oceny oferty była Cena 100 % . Oferty tych Wykonawców w zakresie wymienionych pakietów były ofertami
najkorzystniejszymi i uzyskały najwyższą punktację dla każdego z tych pakietów.
Umowy zostaną podpisane po upływie 10 dni od daty przesłania ogłoszenia o wyborze oferty.
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Zawiadomienie o poprawieniu omyłki rachunkowej
Na podstawie art. 87 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z póżn. zm. ) infomiujemy, że w ofercie złożonej przez Wykonawcę

SALUS

INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice, iv Formularzu Asortymentowo Cenowym (Załącznik

Nr 1 do SIWZ) oraz w Formularzu Ofertowym (Załącznili

Nr 2 do SIWZ) została

poprawiona oczywista omyłka rachunkowa, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek.

Formularz Asortymentowo - Cenowy - Pakiet Nr 2 ( Leki przewodu
p/pasożytnicze, paski testowe do glukometru )

pokarmowego i środki

W Formularzu Asortymentowo - Cenowym dla Pakietu Nr 2, w wierszu w poz. 11 (Calcium tabletki musujące
300 mg x 20) Zamawiający wymagał 50 opakowań leku po 20 tabletek. Wykonawca zaproponował opakowanie
zawierające 12 tabletek musujących, nie przeliczając jednocześnie ilości opakowań w kolumnie „ilość/rok".
Zamawiający po dokonaniu przeliczenia w kolumnie „ ilość/rok" vj poz. 11, skreślił liczbę 50, a wstawił 83,34.
Po przeliczeniu ilości opakowań dokonano następujących poprawek:
•

wwierszu wpoz. 11

- w kolumnie „Wartość netto"skreślono kwotę 171,00 zł, a wpisano wartość 285,02 zł,
- w kolumnie „Wartość W\r skreślono kwotę 13,68 zł, a wpisano wartość 22,80 zł,
- w kolumnie „Wartość
•

fcMo"skreślono

kwotę 184,68 zł, a wpisano wartość 307,82 zł,

w wierszu „RAZEM"

- w kolumnie „Wartość netto" skreślono kwotę 153 419,92 zł, a wpisano wartość 153 533,94 zł,
- w kolumnie „Wartość VAT" skreślono kwotę 12 266,08 zł, a wpisano wartość 12 275,20 zł,
- w kolumnie „Wartość brutto" skreślono kwotę 165 686,00 zł, a wpisano wartość 165 809,14 zł.

Pod tabelą Formularza Asortymentowo - Cenowego Pakietu Nr 2 w wierszu:
-„Wańość oferty brutto", skreślono kwotę 165 686,00 zł, a wpisano wartość 165 809,14 z ł .
- w kwocie „Wartość oferty brutto" wyrażonej słownie, skreślono: sto sześćdziesiąt

pięć tysięcy

sześćset

osiemdziesiąt sześć zi, a wpisano sto sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset dziewięć zf czternaście gr.
-„Wartość oferty netto", skreślono kwotę 153 419,92 zł, a wpisano wartość 153 533,94 zł.
- w kwocie „Wartość

oferty netto" wyrażonej słownie, skreślono: sto pięćdziesiąt

trzy tysiące czterysta

dziewiętnaście zł dziewięćdziesiąt dwa gr, a wpisano sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset trzydzieści trzy zł
dziewięćdziesiąt cztery gr.
-„l^arfość VAr, skreślono kwotę 12 266,08 zł, a wpisano wartość 12 275,20 zł.
W pozostatycłi pozycjach Formularza Asortymentowo - Cenowego w kolumnach:
- cena brutto,
- wartość netto,
- wartość VAT oraz
- wartość brutto,
wartości zostały prawidłowo wyliczone.
Formularz Ofertowy
Tabela Formularza

Ofertowego - w wierszu Pakiet Nr 2 (Leki przewodu

pokarmowego i środki

p/pasożytnicze, paski testowe do glukometru ) w kolumnie „Wartość oferty brutto (zł) - cyfrowo" skreślono
kwotę 165 686,00 zł, a wpisano wartość 165 809,14 zł.
Podczas otwarcia ofert dla Pakietu Nr 2 została odczytana cena oferty z Formularza Ofertowego wynosząca
165 686,00 zł. Zamawiający zastosował działania rachunkowe, zgodnie z tymi działaniami rachunkowymi cena
oferty powinna wynosić 165 809,14 zł brutto i taką cenę Zamawiający przyjął podczas porównania i oceny
ofert.
Z poważaniem

