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Dz .Z.P. 71/ 94/17                  
 
            Na podstawie przepisu art. 92 ust. 2  ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2015 
poz. 1164. ) niniejszym informuję o wyborze najkorzystniejszej oferty, złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonym w  trybie przetargu  nieograniczonego  poniżej  równowartości  kwoty  określonej w przepisach wykonawczych, wydanych na 
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych, na dostawę  produktów leczniczych w poszczególnych częściach  
zamówienia:  
 
Część nr 1 –   Produkty  lecznicze różne 
W przedmiotowej części postępowania złożono  trzy oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Farmacol S.A.  ( Lider)  z Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2,  40- 541 Katowice 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1 pkt. 5-6 ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  19 809,79 zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania oferty  podlegające  ocenie złożył n/w   Wykonawca, którego   oferta  uzyskała  następującą  
punktację:  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Konsorcjum Firm : PGF URTICA Sp. z o.o.  (LIDER), ul. Krzemieniecka  120 , 54 – 613 Wrocław  i   PGF  S.A. 
ul. Zbąszyńska 3,  91 – 342 Łódź   i  uzyskuje  87,12  pkt –  oferta druga w  kolejności. 
 
Część nr 2 –   Produkty  lecznicze różne 
 W przedmiotowej części postępowania złożono  trzy  oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Salus  International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40- 273 Katowice 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6 ustawy –Pzp, a 
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.   w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty: 77 874,62 zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia  po zwiekszeniu jej o  
kwotę  6 974,62 zł do ceny oferty najkorzystniejszej. 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   oferta   uzyskała 
następującą  punktację:  
1)   Oferta  złożona przez  Konsorcjum Firm: PGF URTICA Sp. z o.o.  (LIDER), ul. Krzemieniecka  120 , 54 – 613 Wrocław  i   PGF  S.A. ul. 
Zbąszyńska 3,  91 – 342 Łódź  uzyskała  99,08 pkt.  –  oferta druga w kolejności. 
 
 
Część nr 3 –   Surfaktanty płucne naturalne 
W przedmiotowej części postępowania złożono dwie  oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Konsorcjum Firm : PGF URTICA Sp. z o.o.  (LIDER), ul. Krzemieniecka  120 , 54 – 613 Wrocław  i   PGF  
S.A. ul. Zbąszyńska 3,  91 – 342 Łódź   
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
w/w Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  387 038,74 zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę  podlegającą  ocenie złożył   n/w   Wykonawca, którego   oferta  uzyskała  następującą  
punktację:  
1)   Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Konsorcjum -  Farmacol S.A.  ( Lider)  z Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2,  40- 541 

Katowice   uzyskała 99,88 pkt. –  oferta druga w  kolejności. 
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Część nr 4 –   Leki przeciwgrzybiczne. Antybiotyki. Amfoterycyna B postać liposomalna 
W przedmiotowej części postępowania złożono  trzy  oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Konsorcjum Firm : PGF URTICA Sp. z o.o.  (LIDER), ul. Krzemieniecka  120 , 54 – 613 Wrocław  i   PGF  
S.A. ul. Zbąszyńska 3,  91 – 342 Łódź   
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
w/w Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  93 395,92  zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania oferty  podlegające  ocenie złożyli  n/w   Wykonawcy, których   oferty  uzyskały  następującą  
punktację:  
1)       Salus  International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40 - 273 Katowice  i  uzyskała 99, 81pkt.. –  oferta druga w  kolejności. 

     2)      Profarm PS   Sp. o.o.   ul. Słoneczna 96, 05- 500 Stara Iwiczna  i  uzyskała 99,80 pkt.. –  oferta trzecia  w  kolejności. 
 
Część nr 5 –   Ogólne środki przeciwinfekcyjne.  Meropenem. 
W przedmiotowej części postępowania złożono  cztery  oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Konsorcjum Firm :  Farmacol S.A.  ( Lider)  z Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2,  40- 541 
Katowice 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
w/w Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  42 193,44  zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania oferty  podlegające  ocenie złożyli n/w  Wykonawcy, których   oferty  uzyskały  następującą  
punktację:  
1)      PGF URTICA Sp. z o.o.  (LIDER), ul. Krzemieniecka  120 , 54 – 613 Wrocław  i   PGF  S.A. ul. Zbąszyńska 3,  91 – 342 Łódź  i  uzyskała  

99,91 pkt.  –  oferta druga w kolejności 
2)      Profarm PS   Sp. o.o.   ul. Słoneczna 96, 05- 500 Stara Iwiczna  i  uzyskała 99,81 pkt.. –  oferta  trzecia  w  kolejności 
3)      Salus  International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40 - 273 Katowice  i  uzyskała 67,39 pkt.. –  oferta czwarta w  kolejności. 
 
Część nr 6 –  Ogólne środki  przeciwinfekcyjne. Cefuroksym 
W przedmiotowej części postępowania złożono  pięć   ofert. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Salus  International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40 - 273 Katowice   
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę,  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
w/w Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  142 646,40 zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania oferty  podlegające  ocenie złożyli  n/w Wykonawców, których   oferty  uzyskały  następującą  
punktację:  
1)   Farmacol S.A.  ( Lider)  z  Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2,  40- 541 Katowice  uzyskała  99,22pkt.  –  oferta druga w 

kolejności 
2)   Konsorcjum Firm : PGF URTICA Sp. z o.o.  (LIDER), ul. Krzemieniecka  120 , 54 – 613 Wrocław  i   PGF  S.A. ul. Zbąszyńska 3,  91 – 342 Łódź 

uzyskała  98,83  pkt.  –  oferta trzecia w kolejności 
     3)   Asklepios S.A.  ul. Hubska 44. 50 -502 Wrocław  i  uzyskała 96,58 pkt.. –  oferta czwarta   w  kolejności 
     4)   Neuca S.A. (lider) Farmada Transport, Neuca Logistyka, ul. Szosa Bydgoska 58,  87-100 Toruń i uzyskała 95,85 pkt. –  oferta piąta w  

kolejności 
 
Część nr 7 –   Leki nasercowe. Prostanglandyny. Alprostadyl 
W przedmiotowej części postępowania złożono dwie  oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Konsorcjum Firm : Farmacol S.A. ( Lider)  z Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2,  40- 541 
Katowice   
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
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w/w Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  238 920,84 zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia , po zwiększeniu 
jej o kwotę:  6 720,84 zł do ceny oferty najkorzystniejszej. 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył  n/w   Wykonawca, którego   oferta  uzyskała  następującą  
punktację:  
1)    Konsorcjum  Firm: PGF URTICA Sp. z o.o.  (LIDER), ul. Krzemieniecka  120 , 54 – 613 Wrocław  i   PGF  S.A. ul. Zbąszyńska 3,  91 – 342 

Łódź - uzyskała 99,52 pkt. –  oferta druga w  kolejności. 
 
Część nr 8 –   Leki do znieczulenia ogólnego. Remifentanyl 

      Oferta złożona przez Wykonawcę: Asklepios S.A.  ul. Hubska 44.  50-502 Wrocław 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez  w/w Wykonawcę  jest jedyną ofertą   złożoną  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6 ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  2 808,00 zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia , po zwiększeniu jej o 
kwotę:  1 308,00 zł do ceny oferty najkorzystniejszej. 
 
Część nr 9 –   Leki  cytotoksyczne. Cisplatyna 
W przedmiotowej części postępowania złożono  dwie  oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:   Salus  International Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40 - 273 Katowice   
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
w/w Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  27 000,00  zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył   n/w  Wykonawca, którego   oferta  uzyskała  następującą  
punktację:  
1) Konsorcjum Firm:  Farmacol S.A.  ( Lider)  z Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2,  40- 541 Katowice   i  uzyskała 81,97  pkt. –  

oferta druga w  kolejności. 
 
Część nr 11 –   Środki do znieczulenia ogólnego. Ketamina 
W przedmiotowej części postępowania złożono dwie  oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Konsorcjum Firm -  Farmacol S.A.  ( Lider)  z Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2,  40- 541 
Katowice   
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
W/w Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy – Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  15 228,00 zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia . 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył  n/w   Wykonawca, którego   oferta  uzyskała  następującą  
punktację:  
1)      Konsorcjum  Firm:  PGF URTICA Sp. z o.o.  (LIDER), ul. Krzemieniecka  120 , 54 – 613 Wrocław  i   PGF  S.A. ul. Zbąszyńska 3,  91 – 342 

Łódź - uzyskała 99,40 pkt. –  oferta druga w  kolejności. 
 
Część nr 13 –   Środki do znieczulenia ogólnego. Ketamina 
W przedmiotowej części postępowania złożono dwie  oferty.  
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Konsorcjum Firm -  Farmacol S.A.  ( Lider)  z Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2,  40- 541 
Katowice   
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
w/w Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy – Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty: 13 345,56  zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia . 
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Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył  n/w   Wykonawca, którego   oferta  uzyskała  następującą  
punktację:  
1)      Konsorcjum  Firm:  PGF URTICA Sp. z o.o.  ( LIDER), ul. Krzemieniecka  120 , 54 – 613 Wrocław  i   PGF  S.A. ul. Zbąszyńska 3,  91 – 342 

Łódź - uzyskała  99,50 pkt. –  oferta druga w  kolejności. 
 
Część nr 14  –   Paliwizumab 
Oferta złożona przez Wykonawcę:  Abbvie Sp. z  o. o. ul. Postępu 21B,02-676 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez  w/w Wykonawcę  jest jedyną ofertą   złożoną  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  1 520 294,40 zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 
 
Część nr 15  –   Środki zwiotczające mięśnie. Atracurium 
Oferta złożona przez Wykonawcę:  GSK Services  Sp. z o.o.  ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez  w/w Wykonawcę  jest jedyną ofertą   złożoną  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  3 240,00  zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 
 
Część nr 16  –   Preparaty cytotoksyczne. Doksorubicyna liposomalna 
Oferta złożona przez Wykonawcę:  Jansen –Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez  w/w Wykonawcę  jest jedyną ofertą   złożoną  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  1 952 553,60  zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 
 
Część nr 17  –   Preparaty cytotoksyczne. Doksorubicyna 
Oferta złożona przez Wykonawcę:  Konsorcjum Firm -  Farmacol S.A.  ( Lider)  z Farmacol Logistyka Sp. z o.o. ul. Rzepakowa 2,  40- 541 
Katowice   
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez  w/w Wykonawcę  jest jedyną ofertą   złożoną  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  4 309,20 zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 
 
Część nr 18  –   Leki przeciwgrzybiczne, przeciwinfekcyjne. Flukonazol 
Oferta złożona przez Wykonawcę:   Bialmed   Sp. z o.o. ul Konopnickiej 11a, 12- 230 Biała Piska         
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez  w/w Wykonawcę  jest jedyną ofertą   złożoną  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  4 975,56  zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia  po zwiekszeniu jej o 
kwote 75,50do ceny oferty najkorzystniejszej. 
 
Część nr 19  –   Preparaty do odżywiania pozajelitowego. Kabiven 
W przedmiotowej części postępowania złożono dwie  oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:   Konsorcjum  Firm:  PGF URTICA Sp. z o.o.  (LIDER), ul. Krzemieniecka  120 , 54 – 613 Wrocław  i   PGF  
S.A. ul. Zbąszyńska 3,  91 – 342 Łódź 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
W/w Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy – Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  3 795,38 zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia . 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył  n/w   Wykonawca, którego   oferta  uzyskała  następującą  
punktację:  
1) Bialmed   Sp. z o.o. ul Konopnickiej 11a,  12- 230 Biała Piska i  uzyskała  92,44 pkt. –  oferta druga w  kolejności. 
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Część nr 20   –   Immunoglobuliny specyficzne 
Oferta złożona przez Wykonawcę:   Konsorcjum  Firm:  PGF URTICA Sp. z o.o.  (LIDER), ul. Krzemieniecka  120 , 54 – 613 Wrocław  i   PGF  
S.A. ul. Zbąszyńska 3,  91 – 342 Łódź 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez  w/w Wykonawcę  jest jedyną ofertą   złożoną  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  21 750,12zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 
 
Część nr 21  –  Produkty lecznicze do organów zmysłu. Ranibizumab 
Oferta złożona przez Wykonawcę:   Konsorcjum  Firm:  PGF URTICA Sp. z o.o.  (LIDER), ul. Krzemieniecka  120 , 54 – 613 Wrocław  i   PGF  
S.A. ul. Zbąszyńska 3,  91 – 342 Łódź 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez  w/w Wykonawcę  jest jedyną ofertą   złożoną  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  189 974,59  zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 
 
Część nr 22  –   Środek hemostatyczny. Aplikator  do stosowania z hemostatykiem 
Oferta złożona przez Wykonawcę:  BL. Medica Sp.  z o. o. Sp. k. ul.Letnia 2 A , 72 -123 Kliniska Wielkie 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez  w/w Wykonawcę  jest jedyną ofertą   złożoną  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  21 195,00  zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia. 
 
Część nr 23  –  Preparat witamin krwiotwórczych. Suplement diety      
W przedmiotowej części postępowania złożono dwie  oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Konsorcjum  Firm:  PGF URTICA Sp. z o.o.  (LIDER), ul. Krzemieniecka  120 , 54 – 613 Wrocław  i   PGF  
S.A. ul. Zbąszyńska 3,  91 – 342 Łódź 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
w/w Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy – Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  2 721,60  zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia . 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożył  n/w   Wykonawca, którego   oferta  uzyskała  następującą  
punktację:  
1)   Salus International  Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40- 273 Katowice i  uzyskała  97,49 pkt. –  oferta druga w kolejności 
 
Część nr 24  –  Środki przeciwkrwotoczne. Witamina K1. Fitomenadion     
W przedmiotowej części postępowania złożono  trzy oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Optifarma  Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  ul. Zielona 4, 05 - 830 Wolica 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
w/w Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1 , pkt. 5-6 ustawy – Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  101 530,80 zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia . 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożyli   n/w   Wykonawcy, których   oferty  uzyskały  następującą  
punktację:  
1)   Salus International  Sp. z o.o. ul. Pułaskiego 9, 40- 273 Katowice i  uzyskała  87,78 pkt. –  oferta druga w  kolejności 
2)  Profarm PS   Sp. o.o.   ul. Słoneczna 96, 05- 500 Stara Iwiczna  i  uzyskała  79,00pkt. –  oferta trzecia  w  kolejności 
 
Część nr 25  – Produkty lecznicze dla organów zmysłu. Phenylephrine hydrochloride 
Oferta złożona przez Wykonawcę:   Profarm PS   Sp. o.o.   ul. Słoneczna 96, 05- 500 Stara Iwiczna   
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez  w/w Wykonawcę  jest jedyną ofertą   złożoną  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
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Cena oferty:  22 680,00  zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia po zwiększeniu jej 
o kwotę 5 580,00 zł do ceny oferty najkorzystniejszej. 
 
Część nr 26  –  Leki układu moczowo – płciowego 
Nie  złożono żadnej oferty. 
Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z 
uwagi na  fakt , iż nie  została złożona  żadna oferta. 
 
Część nr 27  –   Leki obniżające ciśnienie. Dihydralazyna 
Oferta złożona przez Wykonawcę:   Profarm PS   Sp. o.o.   ul. Słoneczna 96, 05- 500 Stara Iwiczna   
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez  w/w Wykonawcę  jest jedyną ofertą   złożoną  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  7 352,10 ,00  zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia po zwiększeniu 
jej o kwotę:  1 752,10 zł do ceny oferty najkorzystniejszej. 
 
Część nr 28  –  Bromowodorek fenoterolu. Patrusisten 
Nie  złożono żadnej oferty. 
Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z 
uwagi na  fakt , iż nie  została złożona  żadna oferta. 
 
Część nr 29  –  Tiamazol 
W przedmiotowej części postępowania złożono  dwie oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Profarm PS   Sp. o.o.   ul. Słoneczna 96, 05 - 500 Stara Iwiczna   
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
w/w Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy – Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  575,10  zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia . 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożyli   n/w   Wykonawcy, których   oferty  uzyskały  następującą  
punktację:  
1)     Optifarma  Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  ul. Zielona 4, 05 - 830 Wolica i  uzyskała  94,16 pkt. –  oferta druga w  kolejności 
 
Część nr 30 –   Produkty  lecznicze dla układu nerwowego. Pochodne ksantyny. Cytrynian kofeiny 
 W przedmiotowej części postępowania złożono  trzy  oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Optifarma  Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  ul. Zielona 4, 05 - 830 Wolica 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  :  Salus Int. Sp. z o.o. nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  
ustawy –Pzp, a złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.   w oparciu o określone przez  
Zamawiającego kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty: 32 864,40  zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia  po zwiększeniu jej 
o  kwotę  2 064,40 zł do ceny oferty najkorzystniejszej. 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania oferty  podlegające  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawcy, którego   oferta  uzyskała 
natępującą  punktację:  
1)   Profarm PS   Sp. o.o.   ul. Słoneczna 96, 05 - 500 Stara Iwiczna  i   uzyskała  92,99 pkt.  –  oferta druga w kolejności. 
 
Część nr 31 –   Beta blokery. Trandate 
 W przedmiotowej części postępowania złożono  dwie  oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Profarm PS   Sp. o.o.   ul. Słoneczna 96, 05 - 500 Stara Iwiczna 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy – Pzp, a 
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.   w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty: 3 126,60  zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia . 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę podlegającą ocenie złożył  niżej  wymienieny Wykonawca którego erty  uzyskały 
następującą  punktację:  
1)   Optifarma  Sp. z o.o. Sp. Komandytowa  ul. Zielona 4, 05 - 830 Wolica i   uzyskała  99,48 pkt.  –  oferta druga w kolejności. 
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Część nr 32  –   Opatrunki  specjalistyczne 
Oferta złożona przez Wykonawcę:   Asklepios S.A.  ul. Hubska 44. 50-502 Wrocław 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez  w/w Wykonawcę  jest jedyną ofertą   złożoną  w  niniejszej części postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy –Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  1 162,98 zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia po zwiększeniu jej o 
kwotę  582,98  zł do ceny oferty najkorzystniejszej. 
 
Część nr 33  –   Płyn do irygacji. Wyrób medyczny 
W przedmiotowej części postępowania złożono trzy  oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Konsorcjum  Firm:  PGF URTICA Sp. z o.o.  (LIDER), ul. Krzemieniecka  120 , 54 – 613 Wrocław  i   PGF  
S.A. ul. Zbąszyńska 3,  91 – 342 Łódź 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
w/w Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23  oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy – Pzp,  
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty:  28 028,16 zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia . 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę   podlegającą  ocenie złożyli  n/w   Wykonawcy, których   oferty  uzyskały  następującą  
punktację:  
1)   Bialmed   Sp. z o.o. ul Konopnickiej 11a12- 230 Biała Piska i  uzyskała  93,87 pkt. –  oferta druga w  kolejności. 
2)   Baxter  Polska Sp. z o.o. ul. Kruczkowskiego 8, 00- 380 Warszawa  i uzyskała 88,15 pkt. –  oferta trzecia w  kolejności. 
 
Część nr 34 –   Żel poślizgowy sterylny 
 W przedmiotowej części postępowania złożono  dwie  oferty. 
Najkorzystniejsza oferta  
Oferta  złożona przez Wykonawcę:  Lubmedical Sp. z o.o. Sp. k. ul. Lucyny Herc 58,  20-328 Lublin 
Uzasadnienie wyboru: 
Oferta  złożona przez w/w Wykonawcę  przedstawia najkorzystniejszą cenę spośród wszystkich  złożonych  ofert  w  niniejszej części 
postępowania.  
Wykonawca  nie podlega wykluczeniu z powodów wskazanych art, 24 ust.1 pkt 12- 23 oraz  art. 24 ust. 5 pkt.1, pkt. 5-6  ustawy – Pzp, a 
złożona oferta  nie podlega odrzuceniu i uzyskała najwyższą ilość punktów tj. 100 pkt.  w oparciu o określone przez  Zamawiającego 
kryterium oceny ofert – cena 100% 
Cena oferty: 5 022,00 zł  mieści  się w kwocie, jaką Zamawiający zamierza  przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia . 
 
Ponadto do przedmiotowego postępowania ofertę  podlegającą  ocenie złożył   niżej  wymieniony  Wykonawca, którego   oferta  uzyskała 
następującą  punktację:  
1)    BL. Medica Sp.  z o. o. Sp. k. ul. Letnia 2 A , 72 -123 Kliniska Wielkie  i   uzyskała  51,67 pkt.  –  oferta druga w kolejności. 
 
 
Część nr 35  –  Szwy chirurgiczne monofilamentowe. Podwiązka  niewchłanialna 
Nie  złożono żadnej oferty. 
Postępowanie podlega unieważnieniu na podstawie art. 93 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych z 
uwagi na  fakt , iż nie  została złożona  żadna oferta. 
        
       
       z-ca dyr. ds. Technicznych inż. Czesław Walkowiak 
       …………………..................…………………………………………. 
                                                                                                                                                  Pieczęć i podpis Dyrektora Szpitala 
 


