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Ogloszen€ nr 5I0017093-N-2020 z dnia 02 01.2020 ,.

Zesp6l Opleki Zdrowotn€j: Dostawa lek6w w ramach program6w lekowych - uzupelnlenle I

OGTOSZENIE O UDZIELENIU ZAMOWIENIA - Dostawy

Zrmlaa.cranla ogloaaGnia:

Oglo.:6n1. dotyc.y!
zam6wlenla public?nego

Zam6wlenl6 dotyczy Forckt lub programu wrp6tflnanrowanoeo .e arodk6w Unll Europei3ki€j

Zrm6wlcnlc bylo prr6dmlot6m oglo3z€nl. w Bluletynla Z.m6wlci Publlcznychr
tak

Numer ogloszenla: 507903-N'2020
Oglo.r.nl. o znbd. odo.z€nla zost ro aml63:cton w Sluhtynl. Zrm&{rl€rl Publlenych:

SEXC)A !: zAMAWIAJACY

SEKCJA II: PRZEOI,ttOT ZAU6WIENIA

SEKCJA IUr PROCEDURA

Irt.1) TRYB UDZELE TA zax6wrE IA
Prretarc nleogranleany

lII.2) Og0or:6n16 dotyey .akofczenla dynamlc:nGgo syst.mu zakup6lr

tu.3) Inlormad€ dod.tkow.:

SEKCTA IV: UDZIELENIE ZAMOWIET{IA

czESt t* t 
^zwl: 

Pak€t nr I
ry.l) oAT uozlElEl{la Zlr{OwlEl{I : 02,/03/2020

rv.2) c.liowlt warto6{ ram6wloh
lNartoaa b., vAT 107528.89

w.luta PtN

rv.3) rllroRraclE o oEERr cH
tl2 . cfzyrnanydr oa€rtr 4

lleba ouzyrnanyc-h ofe.t od matd t S.ednid pnedsleblorstwr I
li(*a otnfnanych ofert od !rytonawc6,{ r lnnydr pahstw ekt'kowskkh Unii Eorcpejskiei: 0

llcSa oFzymanych ofrrt od wytonawdw z panstw niebQdqcyd clonkami Unii Europejskiej: 0

llc6a ofert otrzfnanyd drogq elektorlene: 0

Iv,4) LICzaA ODRZUCOi{YCH OFERr: 0

rv.si nrzwl r lorts wKottawcy, KroREr4u uDzrElotro zaia6wlEttrA
2am6wlenle zostalo udzielone wykonawcom wsp6lnle ublegajqqm sle o udzielenie:

tak

l.1) XAZW I ADnESI

Ze.p6l Ople*lZdrclroulel, Krdloyiy num€r irenMkacrny 000304415000{0, ul. ul. S4italna 22, 3+200 SudB 8.5tidrG, wol. malopol*ie,
paistvro Po&a, tel. +4€138223111, e-nBil z@uch.b€slld*a@wp.pl, hk +480338723u1.
ldres sfony lnternetov!€j (ud): wu,w,zozsrdabeslEzr..pl

t.2) RODZAJ ZAHAWI 
'ACEGO:lnny: Sarmddelny rublk y aklad opieklZdlolrotl€j

U.1) .zw. n d.n. zam6wlenlu pr:er:im.wl.rqctlgo:
Dostawa lck6e/ w rdmach proqram6w l€kowych - uzupelfllenle I

umar rclGrcncrny 6h:,e// 66rc2y.)i
zoz.\ .010/ozPlt0/20

u.2) iod:rr r.m6wl.nla!

tt.3) xr6lU opb pzedirlotu am6wllrll. (h+&oi(, ?a(rcs, ,o@a/ I ihrC doslary, us/€ /ub robdf &r6{,laDrn ft/b otrcdh4h
a@rd46 / kn{lnd ). w prryp.dku p.rtlc'rtw.lnm*.cyJn ap " okr€Jhnl€ apoE:€bow.nl. n lnnow.cyrn, produ&
utluga lub ,Dtoty burodan€:

Rzedmlotan amdlviinE Jest doslawa Lk6!v w rdnradl p.o96ndw lekowyd- uzupelni$ie 1. tc2eg6lowy opls prredmionr Brn6wl€nL
zawl€ra ualE@lll nr la do srwz.

It.a) In onir&ra o e*dadr ann6fldc.rl5:
Z.lrl6r,vlr,lh byl,o podddolE na .:*d:

u.s) Gl6wiY iod cry: 360000G1

Nazwa wykonawc.y: UrtlG sp, zo,o,

Adres pocaowy: ul. Kuemlenlecka 120

K€d pd:towyi 5a'5l3
MEjsco$/oJa: wrcchw
Kray'!,vol. I dolno6lqskr€

wykon wca rest mat/rva'ednim pr?edslebhrq

!/ytonaw6 podod, z innego paistwa cuknkow*lelo Unli EurcpeJskiejr

Wykoiaw6 podod, z innego panistwa nie bldqcego elonkt€.n Unii EurcpejskieJ

123

Nadra \ ykonawcy: PGF SA

Mres poctowy: ul. zbqtfiska 3

Kod pocztowy: 91-3{2
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l,4ielsaowo#:tdd,
Klal/woj. : tlzkre

wykonaw.a jest marm/6rednim ptzedsiebiorcq:

Wykonawca pododzi z innego paristwa czlonkowskiego Unil Euopejsklej:

wykonawca pododzi z inneqo paislwa nie bdEceqo czlonkiem Unii Europejskiel:

tv.6) ItFoRMAcIA o cEItIE wyaRA E oFERTy/ wARToScr zAwaRTEJ uMowy oRAz o oFERTACH z ItaJ I2szA t
AJwYlsz^ cENA/xosrrEM

Cena wybr.ne, oferty/wartoat umowy 38361.60

Oferta z najnizszq cenq/kosztem 38361.60

Ofefta z nalwyZrE cenE/ko6ztem 66873.60

IV.7) Intormacje na t€m.t podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powier2enie wykonania aqkl zam6w enh podwykonawcy/podwykonawcom

Wartosa lub prc@ntowa cze4t 2am6wlenla, jaka 2oslanie powierzona podwykonawcy lub podwylonawcom
IV.8) Informacjo dodatkowe:

czEst R: 3 trazwA: pakiet nr 3
PostQpowanie / eq# zostalo uniewa2nione

tak
Nalezy podaa podstawe I pr4czyne uniewa2nlenia poskpowanhi
Postepowanie w Vw pakiede zostaje uniewa2nione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1' nle zlo2ono ZadneJ oferty nie podlegajEcej odr2uceniu

cz€Sd NR: a [azwa: pak,er nr 4
Iv,1) DATA uDzrELEnrA zAx6wrEnra: 02/oJ/2020
tV.2) Calkowita wartoia zam6wl€nia

Wartolt be2 VAT 113980.44

IV.3) II{FOR',IACJE O OFERTACH

Lleba oEzymanych ofert: 1

liczba otrzymanych ofet od mard iarednich pzedsebiorstw: 0

liczba otaymanych ofert od wykonawc6w z lnnych pafstw (zlonkowskich Unit Eurcpelsktej: 0
liczba otEymanych ofe( od wykonawcdw z pafistw niekdqcych c2lonkami Unii Europ€jsklel: O

licra ofert ot-zymanych drogq eleklonlc?nE: 0
IV.4) LICZaA ODiZUCO YCH OFERTT 0

ry.s) t{azwa r aDREs wyKo Awcy, Kr6REMu uDztELo o zaM6wrEtitA
Zam6wlenle 2ostalo udzielone wykonawcom wsBilnle ublegajEcym sie o udzi€lenie:

tak

czESC R: 2 r{azwA: pakiet nr 2
Postqpowanie / cze6t zostalo uniewahlone

Nale2y podaa podstalte i pEyczynq uniewa2nienia postQpowania:

Posepowanie w V w paklecle zoslalo unlewarnhne m podstawie art. 93 ust. t pkt. 1 ustalvy Prawo zamdw€i publicaych' nle wprynqla 2adna
oferta.

Nazwa wykonawcyr urti? sp. uo.o,

Mres pocztowy: ul. Krzemieniecka 120

Kod pocztowy: 54-513

MielscowoitrWroclaw

Kmj/woj. I dolnodlAskie

Wykonawca Jest malym/lrcdnim puedsiqbiorci:

VYykonawca pochodzi2 nnego paistwa czlonkowskiego Uni Eurcpejskiej

Nazwa wykonaw.y: PFG SA

Adres pocztowy: ul. Zbary6ska 3

Kod poc2towyi 91-342
t4iejs.Dll,€6l: l6d2
Krarwol.:6drkE

wykonawca pochodzi z nn€go pahstwa nie b€dacego cztonklem Unii Eurcp€jskiej

Wykonawca lest malym/5redn rm pzedsGbiorce:

wykonawca pochodzi z inn€go pafstwa czicnkowsklego Unii Europelsklel:

Wykonawca po.nodzl 2 innego paistwa nie bedEcego czl,onkiem Unii Europejskiel:

IV.6) II{FORMAC'A O CENIE WYBRANEJ OFERIY/ WARTOSCI ZAWARTEJ UT.IOWY ORAZ O OFERTACH Z AJNTzSZA r
NAJwYrszA cE A/KoszrEM

C6na wybr.n€j ofGrty/wartoaa umowy 77900.29

Oferta ? nalni2szq cena/kosztem 77900.29

Ofeda z najwyZszq cenE/ko6tem 77900.29

tV.7) tnformaclo na tcmat podwyko.awstwa
Wykonawca pzewiduje powier2enie wykonania czqei zam6wlenia podwykonawcy/podwykonawcom

wartoSt lub prccentowa czeaa amdwienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy Iub podwykooawcom
Iv.a) tnfomacre dodaRowe:

czEid trtR: 5 ItAzwA: pakiet nr 5
Postepowanie / czeJ4 2o6tato uniewainione

Nalezy podad podsEwq i przyczyne lniewahienia postepowanta:

Postepowanle w V w pakieo€ msblo unlewa2nione na podstawle art. 93 ust. 1 pkt. I ustalvy Prawo am6wieri plbtlcayd- nie wprnQta Zadna
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czESC NR: 6
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Iv.l) DAT uozrELEn ra zAr6t rlEnra: 02/03/2020
IV.2) Crkowib warto6t :am6wlenla

wertoda b€z vAT 60606.56

WAIUTA PLN

IV.3) II{fORMACJE O OFERTACS

Lleba otEymanych ofert: 1

liczba ofzymanych oturt od matdr i Srednich przedsiebiolstwi 0
lieba otEymanych ofert od wykonawc6w z innych paistw elonkowskkh Unii Eurcpejskiej: 0
liczba otr2ymanych oftrt od wykonawc6w z panstw niekdqcydr czlonkami Unii Eurcp€jskiej: 0

lieba ohrt otrzymanych drogq elektronienEr 0
IV.4) LICZBA ODRjZUCOI{YCH OFERT: 0
ry.s) l{Azwa t aoREs wyKoNAwcy, fi6REMu uDztEloro zAMdwrE r

Zam6wlenie zostalo udzielone wykonawcom wsBSlnie ublegajEcym sie o udztelenie:

tak

https ;/&zp.uzp. gov.pl/2P403/Preview/cbe2fl 1t-f44d-4aa2-b8c3...

Nazwa wykonawclr Urtica sp, zo,o,

Adrcs pocztowyi ul, Xrzemieni€cka 120

Kod pocztowy: 54513
[4iejs.owo6a: Woclaw
rcaYwoj.:dolno6lEskie

Wykonawca Jest marm/Srednim pzedsleblore I

Wykonawca pochodzi z lnnego paistwa elonkow*iego Unii Eurcp€jskiej:

W*onawca pododzi , lnnego pafstwa nl€ bQdAc€lo eionkiem Unii Eu.op€jskiej:
nle

Nazwa wykonawcy: PGF SA

Mres poetowy: ul. Zbqszyiska 3

Kod pocztowy: 91-342
I'liejs.owo6a: L6d,
Krai/u'oj. : l6d2kie

Wykonawca Jest malym/Srednh paedsiqbiorcA:

Wykonawca podrodzi z hnego pafislwa elonkowslGgo Unii Europ€lskiejl

W*onawca pododzi , innego paistwa nle b€dQcego czlonkiem lJnil Eurcpejskel:

nie

ry.6) [{FoR ACJA o c€ IE wyBRAr{EJ oFERyy/ waaroScr zawARTE] uMowy oR z o oFERTAoT z aJirrszA r
NAJwY2szA cEt{A/rcsrIEM

cena wybran€, oferty/wartoat umoryy 32640.02
Oferta z najni:sza cen4/ko6zEm 32640.02

Oferta z najwy2ra cpna/kosztem 32640.02

IV,7) htornacra na t€nat podwykonawstwa

WytonawG paewldule powlerzenle wykonania (2Q5cl zam6lvienia podlvykonawcy/podvlykonawcom

w.9)uz sADItrEItrE uDzELEItta za 6wtE rA w rRyBtE I{EGocJAcrt aEz octoszE I 
" 
zat4owrExl^z woLIrEJ RExr

ALBO ZAFTTA]{IA O CEI{E

Iv.9.1) Podstawa pawn.
Po6tepowanie prowadzone jest w nybie na podstawle art. ustawy Pzp.

Iv.g.z) Uzasadnlgnl6 wyboru Eybu
Naleiy podat uzasadnEnie faktyczne I pBwne wyboru trybu olaz wyjainit, dla@ego udziel€nie zarndwienia Jest zoodne z przepisami

warto66 lub prccentowa eq# zam6wienla, Jaka zo6tanie powiezona podwykonawcy lub podwykonawcom:

Iv.E) Infomacj€ dodatkow€:

czEit rn: z AzwA: Pakiet nr 7

Postlpowanie / Eq6t zosElo uniewainione

Nale4 podat pods1zwe iprzyeynq uniewa2nienia po6tqpowanh:

Postepowanle w V 
'/v 

paklecle zo6lalo unlewa2nlone na podsEwle art, 93 ust, I pkt. 1 usEwy Prawo zam6wiei publianydr- nie wptnqla tadna

. Dfirkuj l
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