
OGLOSZENIE O UDZTELENIU ZAMOWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJACY

SEXCIA II: PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

SEKCJA IIIr PROCEDURA

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMOWIENIA

Z.mieszcz.nie oglos:enia:

Ogloszenie dotyczy:
zam6wienia publian€go

Zam6wienie dotyczy projektu lub programu w.p6,tlinansowanego ze arodk6w Unii Europejskiel

Zam6wienie byro pnedmiotem ogloszcrla w aiuktynie Zam6wiei Publicznych:

Numer ogloszeni?: 601852
Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostalo zamie.:czone w Biuletynie Zam6wici Publlc:nych:

Ogloszenie nr 500050743-N-2017 z dnia 3e10-2017 r.

Zesp6l Opieki Zdrowotnej: Dostawa lek6w VII

OGLOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Dostawy
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t. 1) NAZWA I ADRES:
ZesgilOpi€ki Zdrcwotnej, tuapwy numer idenMka.yiny 000304415, ul. ul. Szpitalna 22, 34-200 Sucha Beskidzka, woj. malopolskie,
paistwo Polska, tel. +48338723111, €-mail zozsudabeskidzka@wp.pl, faks +4803387111r-
Adres stsony intem€towej (url): www.zoauchabeskdzka.pl

r.2) ROOZA' ZAr{AWTAJ^CEGO:
Inny: Samodzielny Public"ny Znklad Opi.'tr Zdrowotnej

II.1) Narwa nadana zam6wlenlu prre z.mawiajqcego:
Dostawa lek6w VII

N umer r€ferencainy(jeieli dotyczy) |

zoz.v .0t0lDzPllslL7
Ir.2) Rodzaj zam6wlenla:

tI.3) Kiitkiopis pzedmiotu zamdwienla (wielto(, zakr6, rcdzaj i iloii dostaw, uslug lub obot budowlanydr lub o|.rellenie
zapot?ebowania i wymagai ) a w fizypadku partnerstwa innowacyjnago - okre6len ie .apoEzebowania na tnno$cyroy produk!
usluga lub .oboty budowlane:

Przedmiotem zafliwienia jest dostaw. lekotd dla Apt€ki Szpitalnej Zespolu Opieki Zdrowotnet w Suche) Seskkjzkr€j. Src2€gilowy opis
pz€dmlotu zaftiwienia lawie'ra zalecznik nr la &rSIWZ'Pak'€t n. r,2)

U,a) Informacja o creaclach ,.m6wleila:
Zam6wieni€ byl,o podzl€lone na czeJd:

It.5) Gl6wry Kod CPV: 11600000-5

IIr.1) TRya UDzIELENTA zat{6wtEtua
Ptzeta19 nieoglaniaony

Iu.2) Ogloszenie doty.:y zakoicucni. dynamienego systemu zakup6w

UI.3) Informa€je dodatlotYe:

cz€6d NR: 1 azwa: pakier nr I
tv.t) DATA uDzrELEr{ta zau6wtEltta: 30/10/2017
Iv.2) Calkowita wa7toit zam6wleni.

Wartoit bez VAT 122812.96

IV.3) INFORMACIE O OfERTACtt
Liczba otzymanych oted: I

lic?ba otr-zymanych ofert od rErch i iednidr prledsiebiolstwr 0
liaba otrrymanyd otert od wykomwc6w z innych paistw czlonkowskich Unii Europejskiei: 0
liaba otrzyrEnych ofert od wytonawoiw z [Eistw niebedqcy.h czlonkami Unii EuropeFkiel: 0
liczba ofert otr2ymanych drogQ elektroni{:nq: 0

lV.4) LtCZaA OORZUCOIIYCX OftRI: 0
IV.s) NAZWA I ADRES WYI(O|I WCY, fi6REHU UDZTELOIO ZAHOWIET{ lA

Zamowienie zostalo udzi€lor€ wykonawcom wsp6lnie ubiegahcym siq o udzielenie:

Nazwa wykonawcy: PGF Urtica sp. zo.o.

Adres pocziowy: ul. Kaemieniecla 120
Kod pocztowy: Y'613
Miejscowoii: Woclaw
Krarwoj.: dolnoalqskie
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wykonawEa i:st malym/arcdnin prredsiebiorca I

Wykonawca podod2i z inn€96 padst\4a €zlonkowskiego Unii Europejskiejl

wytonawca pododzi z inn€go pa,istwa nie bqdqceqo c2lonkiem Unii Europejskiei:

rv.6) tNFoRMAcra o CENIE wyaRA EJ ofERTy/ waRroicr zawaRrEr ur,rowY oRAz o oFERracH z xal dszA r
alwriszA cENA/KoszrEM

Cena wybranei oferty/wartol{ umowy 122351.94
Oferta z najnizszE cenQ/kosztem 122361.94
Oferta z najwyisre cene/kosztem 122361.94

tv.7) tnformacie na temat podwykon.wstwa
Wykonawca paewidule powleae6ie wykonania .2qki zam6wienia podwykonawcy/podwYkonawcom

Wano(t lub piocentowa c2e$ rarndwenia, Fka zostanie pow€zona podwylonaw.l lub podwykonawcom:

w.E) Informacie dodattow€:

czESt ltn: z ltAzwa: Pakrct nr 2

ry,1) DATA uDzrELEt{ta z [6wrENra, 30/lo/20r7
lv.2) carkowib wartoaa 2am6wlenla

wartosd b€2 vaT 135119.44

rv.3) I{FOR ACTE O OfERTACH
Licba otr2ymanych ofen: 1

lczba oEzymanych ofeft od match i Jrednich peedsiebiorstw: 0

lczba ot'zymanych ofert od wykonawc6w z innych paist\4 czlonkowskich Unii Eurcpejskiej: 0

lczba ot'rymanych ofe.t od wykonawc6w z paistw niebQdqcych czlonkamiUn i Europ€isk,ej: 0

lczba ofert otrrymanlrh drcgq el€ktonicznE: 0

IV.4) LICZBA OOIIZUCOI{YCH OFERT: 0
ry,s) tiazwa r aDRcs wyxo awcy, Kr6REiru uDzIELot{o zaM6wlEt{IA

Zam6wienie 2ostalo udzielorle wykona\.rom wsBilnie ubiegajacym sie o udzielenie:

Narwa wykonaw[y: PGF Urtica 5p. ao,o.

Adres poeto\ay: ul. Kzemienreata 120

Xod po.ztowy: 5+613
MiejscowoSa: wrcclaw
l(ra j/woj.: dolnoslQskle

wykonawca jest malym/srcdnim paedsiebiorcq

wykonawca pochodzi 2 innego padstwa czlonkowskiego Unii Europejstiej

Wykonawca pochodzi 2 inoego pa6stwa nie kdqcego czlonkiem Unii Europajskiej:

Nau wa wykonawcyr PGF SA

Adres Doatowy: ul. zbaszyiska 3
Kod poatowy; 91-342
Miejs.owo6f: Lodi
Krarwoj.: lddzkie

wykonawca iest matm/6rednim pzedsiQbiorca:

Wykonawca pochodzi z innego paistwa czlonkowskiego Unii Europejskiejl

Wykonawca po.hodzi z innego paistwa nre bqdqcego czlonkiem Uoii Eutopeiskiej:

ry.5) r roRMAcJA o cExrE wylRAt{Et oFERry/ wARToScr 2aWARTEJ utaowY oRAz o ofERTAcH z AJt{t2szA r
aJwYisz^ cE A/KoszrEir

Ceia wybranei oferty/rarloat umowy 105999.84
Oferta , najnizszq cenQ/kosrtem 105999.84
oferta r najwy2szq cenq/kosztem 105999.84

IV.7) hformacle na temat podwykonawstl ra
Wykonawca pfle\iv duF powieaenie wykonania c?eii zam6wienia podwykonawcy/podwykonawcom

warto6a lub Drocentowa cze6a zam6wenia, iaka zostar e powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

Iv,E) Informacje dodatkowe:

tv.9) uzasaDNrENrE uoztELENta zaM6wtENrA w rRyBrE NEGoctacJt aEz octoszENta, zaM6wtEt{ta z woLt{El REt(I
ALBO ZAPYTANIA O CENE

223 2017-10-30.09:33

wykonawca @lodri, inn€go paistwa clor*owskiego lJnii EuroPjskieJl

wykomwca pododzi2 inn€go paistwa 6€ bqdacego c2lonkiem unii EuroPeFki€l:

Nazwa wykonawcy: PGF SA

Adres pocztowy: ul. zbEsryiska 3

Kod pootovry: 91-342



Drukuj

Iv.9.1) Podstawa p6wna
Postepowanie prowadzone ien w qbie na podstawr€ art. ustawY PzP

Iv.9.2) Uzasadnlerle wyboru trYbu
Nateiy podaa uzasadnienie faktyarE i prawne wyboru trybu oraz wyja$ia, dlaczego udzie enle zam6wienia lest rgodn€ z Puepitami
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