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Chojnice, 19 marca 2009 r. 

Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-26/6/09     zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 34 zadań. 

  

I. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej Pzp) 

zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków wybrano następujące oferty: 

a. Oferta nr 1 (w zakresie pakietu 1 zad. 2, 5, 6, 7, 9, 16, 20, 28, pakiet 2 zad. 1, 3, 6, 

10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, pakiet 6, pakiet 30A zad. 1, pakiet 31) złożona przez PGF 

Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław; łączna wartość oferty 

w zakresie wskazanych pakietów i zadań: 451.832,82 zł. 

b. Oferta nr 2 (w zakresie pakietu 25A) złożona przez Covidien Polska Sp. z o.o., Aleje 

Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa; łączna wartość oferty w zakresie 

wskazanego pakietu: 111.520,75 zł. 

c. Oferta nr 3 (w zakresie pakietu 5, pakietu 30A zad. 2) złożona przez GSK Services  

Sp. z o. o., ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań; łączna wartość oferty w zakresie 

wskazanych pakietów: 113.818,53 zł. 

d. Oferta nr 5 (w zakresie pakietu 1 zad. 14, pakietu 10) złożona przez Z.F. Polpharma 

S.A., ul. Pelplińska 19, 83-200 Starogard Gdański; łączna wartość oferty  

w zakresie wskazanych pakietów: 319.940,32 zł. 

e. Oferta nr 6 (w zakresie pakietu 1 zad. 30, pakietu 4, pakietu 16) złożona przez Sanofi 

– Aventis Sp. z o. o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa; łączna wartość 

oferty w zakresie wskazanych pakietów: 228.193,84 zł. 

f. Oferta nr 7 (w zakresie pakietu 1 zad. 12, 24, 27, 32, pakiet 19, pakiet 20, pakiet 21) 

złożona przez LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków; łączna wartość oferty  

w zakresie wskazanych pakietów i zadań: 243.494,44 zł. 

g. Oferta nr 8 (w zakresie pakietu 23) złożona przez MIP Pharma Polska Sp. z o.o.,  

ul. Orzechowa 5, 80-175 Gdańsk; łączna wartość oferty w zakresie wskazanego 

pakietu: 1.680,22 zł. 

h. Oferta nr 9 (w zakresie pakietu 27) złożona przez Krystyna Ładyńska, Halina 

Matuszewska Hurtownia Farmaceutyczna „FARMATEX” s.c.,  

ul. Wał Miedzeszyński 50, 04-987 Warszawa; łączna wartość oferty w zakresie 

wskazanych pozycji: 141.775,00 zł. 

i. Oferta nr 10 (w zakresie pakietu 1 zad. 23, pakietu 12, pakietu 30A zad. 3, pakietu 

30B) złożona przez Profarm PS Sp. z o. o., ul. Słoneczna 96, 05-500 Stara 

Iwiczna; łączna wartość oferty w zakresie wskazanych pakietów: 140.356,34 zł. 
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j. Oferta nr 11 (w zakresie pakietu 7B, pakietu 7C, pakietu 8A, pakietu 8B) złożona 

przez Bialmed Sp. z o. o., ul. Konopnickiej 11A, 12-230 Biała Piska; łączna 

wartość oferty w zakresie wskazanych pakietów: 106.941,38 zł. 

k. Oferta nr 12 (w zakresie pakietu 1 zad. 1, 10, 11, pakietu 2 zad. 2, 4, 7, 8, 9, 11, 13) 

złożona przez Asklepios S.A., ul. Rymera 12, 41-800 Zabrze; łączna wartość oferty 

w zakresie wskazanych pakietów i zadań: 90.577,54 zł. 

l. Oferta nr 13 (w zakresie pakietu 32) złożona przez Trident Med s.c., ul. Nowy Świat 

60/13, 00-357 Warszawa; łączna wartość oferty w zakresie wskazanego pakietu: 

1.215,52 zł. 

m. Oferta nr 14 (w zakresie pakietu 2 zad. 15, pakietu 7A, pakietu 7D, pakietu 7E, 

pakietu 8C, pakietu 9, pakietu 15, pakietu 18) złożona przez P.H. Artykuły 

Medyczne, Materiały Opatrunkowe MEDAN Sp. j. W. Pawlak & G. Arndt i s-ka, 

ul. Morska 8, 85-725 Bydgoszcz: łączna wartość oferty w zakresie wskazanych 

pakietów: 332.451,43 zł. 

n. Oferta nr 15 (w zakresie pakietu 1 zad. 3, 4, 17, 22, pakietu 3, pakietu 11, pakietu 13, 

pakietu 22, pakietu 25B, pakietu 26) złożona przez Farmacol S.A., ul. Rzepakowa 

2, 40-541 Katowice; łączna wartość oferty w zakresie wskazanych pakietów i zadań: 

931.929,28 zł. 

o. Oferta nr 16 (w zakresie pakietu 1 zad. 13, 15, 18, 19, 21, 25, 29, pakietu 17, pakietu 

24, pakietu 28A, pakietu 34) złożona przez P.Z.F. „Cefarm – Szczecin” S.A.,  

ul. Ziemowita 10, 71-717 Szczecin; łączna wartość oferty w zakresie wskazanych 

pakietów i zadań: 258.764,57 zł. 

Powyższe oferty uznano za najkorzystniejsze na podstawie oceny spełniania warunków udziału 

w postępowaniu (wykonawcy spełnili wymagane warunki) oraz na podstawie kryterium oceny 

zawartego w SIWZ – uzyskały maksymalną ilość punktów (kryterium: cena – 100%). 

Ponadto złożona została 1 oferta, której nie uznano za najkorzystniejszą  

w żadnym z zadań:  

- Oferta nr 4 złożona przez Hand-Prod Sp. z o.o., ul. Leszczyńskiego 40A,  

02-496 Warszawa. 

Szczegółowa punktacja wszystkich złożonych ofert w ramach poszczególnych pozycji  

w załączeniu. 

II. Zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 Pzp zamawiający informuje, że odrzucono następujące 

oferty: 

-Oferta nr 1 złożona przez firmę PGF Urtica Sp. z o. o.  z siedzibą we Wrocławiu została 

odrzucona w zakresie pakietu 1 zad. 12 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 w zw. z art. 90  

ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych – zawiera rażąco niską cenę w stosunki do 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymagał zaoferowania w tym zadaniu 2800 fiolek leku 

Cefrtiaxone (dawka 1g). Wykonawca zaoferował 280 opakowań po 10 fiolek 1g. Zamawiający 

zażądał wyjaśnień dotyczących ceny za zaoferowany w tym zadaniu lek (zachodziła wątpliwość 

rażąco niskiej ceny). Z udzielonych przez Wykonawcę wyjaśnień wynika, że cena podana w 

ofercie dotyczy 1 fiolki produktu natomiast cena za opakowanie (10 fiolek x 1g) powinna być 

dziesięciokrotnie większa. W związku z powyższym oferta Wykonawcy w zakresie pakietu 1  

zad. 12 podlega odrzuceniu jako zawierająca rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. 

- Oferta nr 1 złożona przez firmę PGF Urtica Sp. z o. o.  z siedzibą we Wrocławiu została 

odrzucona w zakresie pakietu 2 zad. 15 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 
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zamówień publicznych – jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. Zamawiający wymagał zaoferowania w pakiecie 2 zad. 15 koncentratów do 

sporządzenia roztworu do infuzji o stężeniu 5mg/ml. Przedstawiony przez Wykonawcę produkt 

jest substancją suchą (Oxaliplatinum dawka: 50mg i 100mg – Oksaliplatyna Medac 5mg/ml, 

50mg inj. 1 fiolka ss oraz Oksaliplatyna Medac 5mg/ml 100mg inj. 1 fiolka ss). W związku  

z powyższym podlega odrzuceniu jako oferta niezgodna z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

- Oferta nr 1 złożona przez firmę PGF Urtica Sp. z o. o.  z siedzibą we Wrocławiu została 

odrzucona w zakresie pakietu 32 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zamawiający wymagał zaoferowania w pakiecie 32 wapna granulowanego do absorbcji CO2  

w ilości 16 szt. opakowań po 4,5kg. Wykonawca zaoferował w tym pakiecie 4 szt. opakowań po 

4,5kg. W związku z powyższym oferta w pakiecie 32 podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

- Oferta nr 11 złożona przez firmę Bialmed Sp. z o. o.  z siedzibą w Białej Piskiej została 

odrzucona w zakresie pakietu 7D na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Zgodnie z Urzędowym Wykazem Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na 

Terytorium Rzeczpospolitej zaoferowany Plasmalyte nie spełnia warunków dopuszczenia do 

przetargu, ponieważ różni się zastosowaniem klinicznym od żądanego płynu wieloelektrolitowego 

(PWE) oraz składem elektrolitów (np. między innymi nie posiada Ca2+). W związku z powyższym 

oferta w zakresie pakietu 7D podlega odrzuceniu jako oferta niezgodna z treścią specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

- Oferta nr 12 złożona przez firmę Asklepios S.A.  z siedzibą w Zabrzu została odrzucona  

w zakresie pakietu 2 zad. 15 oraz pakietu 2 zad. 18 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych – jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia. W formularzu cenowym Wykonawca zaproponował w pakiecie 2 zad. 15 lek 

Oxaliplatin - Ebewe jedynie w dawce 50mg. Dawka 100mg nie została wyceniona. W formularzu 

oferty podano błędną wartość w zakresie dawki 100mg. Zamawiający nie dopuścił możliwości 

składania ofert częściowych w ramach pakietu 2 zad. 15. Wykonawca dzieląc zadanie 

spowodował niezgodność składanej oferty z zapisami SIWZ. W pakiecie 2 zad. 18 Wykonawca  

w formularzu cenowym zaproponował inną cenę niż w formularzu ofertowym. Rozbieżność ta 

powoduje, iż Zamawiający nie jest w stanie ocenić oferty w powyższym zadaniu. Treść 

udzielonych przez Wykonawcę wyjaśnień złożonych w trybie art. 87 Pzp potwierdziła, że oferta  

w ramach wskazanych zadań w pakiecie 2 została złożona błędnie. Podkreślić należy, że 

Zamawiający w rozdziale VI SIWZ (forma przygotowania i składania ofert) w punkcie 5 wyraźnie 

określił sposób wypełniania formularza cenowego i formularza oferty. Wykonawca nie zastosował 

się do wymagań Zamawiającego w tym zakresie. W związku z tym oferta Wykonawcy w zakresie 

pakietu 2 zadania 15 i 18 podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. 

Oferta nr 15 złożona przez firmę Farmacol S.A.  z siedzibą w Katowicach została odrzucona  

w zakresie pakietu 1 zad. 13 na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych – jej treść nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Wykonawca w formularzu cenowym zaproponował inną cenę niż w formularzu ofertowym.  

W formularzu cenowym wycenił obie dawki leku Biofuroksym inj. 750mg i 1,5g, których łączna 

wartość to 49.690,80 zł brutto, natomiast w formularzu oferty za całość zadania 13 w pakiecie  
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1 podał cenę 5.071,80 zł brutto (jak wynika z formularza cenowego jest to wartość tylko dawki 

750mg). Rozbieżność ta powoduje, iż Zamawiający nie jest w stanie ocenić oferty w powyższym 

zadaniu. Treść udzielonych przez Wykonawcę wyjaśnień złożonych w trybie art. 87 Pzp 

potwierdziła, że oferta w ramach wskazanego zadania w pakiecie 1 została złożona błędnie. 

Podkreślić należy, że Zamawiający w rozdziale VI SIWZ (forma przygotowania i składania ofert)  

w punkcie 5 wyraźnie określił sposób wypełniania formularza cenowego i formularza oferty. 

Wykonawca nie zastosował się do wymagań Zamawiającego w tym zakresie. W związku z tym 

oferta podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

III. Zgodnie z art. 93 ust. 3 pkt 2 Pzp zamawiający informuje, że postępowanie zostało 

unieważnione w zakresie następujących pakietów i zadań: 

a. Pakiet 1 zad. 26, 31, pakiet 2 zad. 5, 14, pakiet 14, pakiet 28B, pakiet 29, pakiet 33 – na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 93 ust 2 Pzp – nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu w ramach tych pakietów i zadań. 

b. Pakiet 1 zad. 8 – na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 93 ust 2 Pzp – zostały złożone 

oferty dodatkowe o takiej samej cenie.  

 

Zamawiający informuje ponadto, że zgodnie z regulacją art. 93 ust 5 Pzp,  

w przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający na wniosek 

wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego 

postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot 

zamówienia. 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 

przetargowego. 

 

 

 

Z poważaniem 

        
       Dyrektor 

       Leszek Bonna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A.T.R.
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Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-27/6/09    zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 34 pakiety. 

  

Zamawiający informuje, że czynność rozstrzygnięcia postępowania i wyboru oferty 

najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 11, o której informacja została przekazana 

Wykonawcom dnia 19.03.2009 r. (pismo N/znak: DZAP-380-26/6/09) oraz zamieszczona na 

tablicy ogłoszeń Zamawiającego i stronie internetowej www.szpital.chojnice.pl,  

zostaje unieważniona. 

Ze względu na błąd, który Zamawiający zauważył już po wysłaniu informacji do 

Wykonawców konieczne jest unieważnienie pierwotnego rozstrzygnięcia i powtórzenie 

czynności wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie Pakietu nr 11 - Zamawiający 

pragnie uniknąć konsekwencji wynikających z art. 146 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy Prawo 

zamówień publicznych. 

Rozstrzygnięcie postępowania (wybór ofert najkorzystniejszych, odrzucenia ofert  

i unieważnienie częściowe) w pozostałym zakresie pozostaje bez zmian, zgodnie z informacją 

z dnia 19.03.2009 r. (N/znak: DZAP-380-26/6/09). 

O rozstrzygnięciu postępowania w zakresie Pakietu nr 11 Zamawiający powiadomi 

niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

 

Z poważaniem 

Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 

Maria Nieżorawska 

A.W. 
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Wykonawcy, którzy złożyli oferty 

w postępowaniu o udzielenie 

N/znak: DZAP-380-29/6/09    zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę leków z podziałem na 34 pakiety. 

I. Zgodnie z art. 92  ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej 

Pzp) Zamawiający informuje, że w zakresie Pakietu nr 11 wybrano jako 

najkorzystniejszą: 

 Ofertę nr 16 złożoną przez PZF „CEFARM – SZCZECIN” S.A., ul. Ziemowita 

10, 71-717 Szczecin, łączna wartość oferty brutto w ramach wskazanego 

pakietu: 945.798,35 zł. 

II. Zgodnie z art. 92 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp Zamawiający informuje, że w zakresie 

Pakietu nr 11 odrzucono: 

 Ofertę nr 1 złożoną przez PGF URTICA Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 

54-613 Wrocław o łącznej wartości brutto w ramach wskazanego zadania: 

2.803,890,34 zł. Oferta została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

Pzp – jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. W Pakiecie nr 11 w zadaniu 9 Zamawiający wymagał 

zaoferowania leku Actilyse inj. 1 mg/ml w ilości 2400 szt. Wykonawca 

zaoferował Actilyse 20, 20 mg, inj.,1 fiol. (limf) + 20 ml rozp. i nie przeliczył 

wymaganej przez Zamawiającego ilości, przez co oferta w tym zadaniu została 

zwiększona dwudziestokrotnie (w zakresie zamawianej ilości leków i ogólnej 

wartości zadania). W związku z powyższym oferta Wykonawcy w zakresie 

całego Pakietu nr 11 podlega odrzuceniu jako niezgodna z treścią SIWZ. 
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III. Punktacja uzyskana przez Wykonawców w ramach Pakietu nr 11: 

 Oferta nr 1: odrzucona. 

 Oferta nr 15: 99,98 pkt. 

 Oferta nr 16: 100 pkt. 

Więcej ofert  w zakresie Pakietu nr 11 nie złożono. 

IV. Powyższe rozstrzygnięcie należy rozpatrywać łącznie z informacjami przesłanymi 

Wykonawcom w dniu 19.03.2009 r. (n/znak: DZAP-380-26/6/09) oraz w dniu 

20.03.2009 r. (n/znak: DZAP-380-27/6/09). 

 

Z poważaniem 

 

Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 

 

Maria Nieżorawska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.W. 


