oznaczenie sprawy FDZP.226.40.2018
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
ul. Limanowskiego 20/22
63-400 Ostrów Wielkopolski

Ostrów Wielkopolski dnia 08.02.2019 r.

Otrzymują:
- strona internetowa www.szpital.osw.pl
- Wykonawcy biorący udział w niniejszym
postępowaniu
CZĘŚCIOWE
OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA (cz.3.) - dotyczy pakietu nr 14.
Dotyczy:
postępowania na dostawy leków dla ZZOZ w Ostrowie Wlkp z podziałem na 17 zadań - znak sprawy:
FDZP.226.40.2018
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z
2017 r. poz. poz.1579 ze zm.) Zamawiający informuje, iż dokonał wyboru oferty najkorzystniejszej w pakiecie nr 14
i udziela zamówienia publicznego Wykonawcy:
*Numer
pakietu
*Wartość brutto
przeznaczona na
realizacje zamówienia

Pakiet nr 14
1 741 315,45 zł

Numer oferty
Nazwa i adres Wykonawcy

OFERTA nr 11 – KONSORCJUM
URTICA Sp. z o.o.
ul. Krzemieniecka 120 50-613 Wrocław
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3
91 – 342 Łódź

Ilość uzyskanych punktów za
kryterium
cena =100%

Cena oferty brutto - 1 586 012,67zł
= 100,00 pkt.

W zakresie pakietu nr 14 wpłynęła również oferta
OFERTA nr 10
Salus International Sp. z o.o.
ul. Pułaskiego 9
40 -273 Katowice
- wartość oferty brutto = 1 602 249,00 zł
Zamawiający na podstawie art.89 ust.1 pkt.2 odrzuca ofertę Wykonawcy jw., gdyż w pakiecie nr 14 poz.263
zamawiający wymagał preparatu Oksymetazolinum pod nazwą Nasivin 0,01% krople do nosa mające
zastosowanie od 1 dnia życia noworodków.
Wykonawca zaoferował preparat pod nazwa Nasivin Baby Soft 0,01% krople do nosa, który ma wskazania
dopiero od 3 miesiąca życia. Zaoferowany preparat pod nazwa Nasivin Baby Soft 0,01% krople jest niezgodny z
opisem przedmiotu zamówienia, a tym samym z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Zamawiający informuje, iż z niniejszego postępowania w zakresie pakietów przedstawionych w niniejszej
informacji nie wykluczono żadnego Wykonawcy .
W postępowaniu nie dopuszczono do dynamicznego systemu zakupów.
W postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający informuję, że umowy z wybranymi Wykonawcami zostaną zawarte zgodnie z treścią art. 94
ustawy Pzp.
Dziękuję za złożone oferty.
Z poważaniem,

Pouczenie :
Od niniejszej decyzji Zamawiającego przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004
roku Prawo zamówień publicznych – Dział VI „Środki ochrony prawnej” (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze.zm.).
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