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        Podmioty biorące udział  

        w postępowaniu o udzielenie 
N/znak: DZAP-380-3/07/07     zamówienia publicznego 

 

DOTYCZY:  Prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego na dostawę leków (9 zadań). 

 

I. Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 1) ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej 

Pzp) zamawiający informuje, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na dostawę leków (9 zadań) prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego wybrano następujące oferty: 

Oferta nr 1 (w zakresie zadania nr 1)   

LEK S.A. 

Ul. Podlipie 16 

95-010 STRYKÓW 

cena: 44.274,00 zł. 

Oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki) oraz na 

podstawie kryteriów zawartych w SIWZ – uzyskała w ramach zadania 100 pkt 

(kryterium cena – 100%). 

Oferta nr 2 (w zakresie zadania nr 3)   

Sanofi-Aventis Sp. z o.o. 

Ul. Domaniewska 41 

02-672 WARSZAWA 

cena: 50.192,00 zł. 

Oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki) oraz na 

podstawie kryteriów zawartych w SIWZ – uzyskała w ramach zadania 100 pkt 

(kryterium cena – 100%). 

Oferta nr 4 (w zakresie zadania nr 2)   
Ryfarm Sp. z o.o. 

Ul. Fleminga 2 

03-176 WARSZAWA 

cena: 3.766,40 zł. 

Oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki) oraz na 
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podstawie kryteriów zawartych w SIWZ – uzyskała w ramach zadania 100 pkt 

(kryterium cena – 100%). 

Oferta nr 6 (w zakresie zadań nr: 5 i 9)   
Farmacol S.A. 

Ul. Rzepakowa 2 

40-541 KATOWICE 

cena: 45.548,65 zł. 

Oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny spełniania warunków udziału  

w postępowaniu (wykonawca spełnił wszystkie wymagane warunki) oraz na 

podstawie kryteriów zawartych w SIWZ – uzyskała w ramach poszczególnych zadań 

odpowiednio po 100 pkt (kryterium cena – 100%). 

 

II. Na zasadzie art. 92 ust. 1 pkt 3) Pzp zamawiający informuje, że w wyniku 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków (9 zadań) 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wykluczono wykonawcę: 

P.Z.F. „Cefarm – Szczecin” S.A. 

ul. Ziemowita 10 

71-717 SZCZECIN 

Uzasadnienie: 

Wykonawca wykluczony na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 3) Pzp: 

• Zamawiający wymagał w SIWZ przedstawienia wykazu wykonanych dostaw 

wraz z dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie 3 zamówień  

zgodnych z przedmiotem zamówienia – Wykonawca przedstawił wykaz, 

natomiast wśród dokumentów potwierdzających należyte wykonanie nie ma 

referencji dotyczących poz. 1 z wykazu (Regionalny Szpital Onkologiczny – 

Szczecin).  

Wobec powyższego nie można uznać, że Wykonawca spełnił wymagane warunki 

udziału w postępowaniu. 

 Zgodnie z art. 24 ust. 4 Pzp ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za 

odrzuconą. 

 Jednocześnie zamawiający informuje, że nie skorzystał z przepisu art. 26 ust. 3 Pzp  

i nie wezwał do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków 

udziału w postępowaniu z uwagi na sporządzenie oferty w sposób odbiegający od 

zaleceń zamawiającego (zamawiający wymagał dołączenia zaakceptowanego projektu 

umowy – wykonawca nie dołączył wymaganego SIWZ dokumentu). W powyższej 

sytuacji uzupełnienie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału  

w postępowaniu byłoby niecelowe, gdyż oferta Wykonawcy nie mogłaby zostać 

uznana za najkorzystniejszą z uwagi na art. 89 ust. 1 pkt 2) Pzp (oferta niezgodna  

z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia) i jako taka podlegałaby 

odrzuceniu. 
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III. Na zasadzie art. 93 ust. 3 pkt 2) Pzp zamawiający informuje o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę leków (9 zadań):  

– w zakresie zadań nr: 4 i 8 – na podst. art. 93 ust. 1 pkt 4) w zw. z art. 93 ust. 2 Pzp 

(cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w ramach wskazanych zadań); 

– w zakresie zadań nr: 6 i 7 – na podst. art. 93 ust. 1 pkt 1) w zw. z art. 93 ust. 2 Pzp 

(nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, a dotyczącej wskazanych 

zadań). 

 

Zamawiający składa podziękowanie wszystkim uczestnikom postępowania 

przetargowego. 
     

        Z poważaniem 

         

Z-ca dyrektora ds. ekonomicznych 

Główny Księgowy 
 

Maria Nieżorawska 
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Ogłoszenie zamieszczono na Portalu Zamówień Publicznych pod numerem 
OZU/2007/02/19-379886 
OGŁOSZENIE O ZAWARCIU UMOWY NUMER OZU/2007/02/19-379886 
Nazwa i adres Zamawiającego 
Nazwa:     
Szpital Specjalistyczny im. J. K. Łukowicza  
Adres pocztowy:     
Ulica: 
Leśna 10  
Miejscowość:     Kod pocztowy:      Województwo:      
Chojnice  89600  pomorskie  
Osoba upoważniona do kontaktów: Telefon: 
Anna Wutrych, Anna Tuszkiewicz-Rudnik  0523956974, 0523956504  
e-mail: Fax: 
zampublik@szpital.chojnice.pl  0523956505, 0523956569  
Określenie przedmiotu zamówienia: 
dostawa leków z podziałem na 9 zadań  
Uzasadnienie wyboru wykonawcy(ów): 
Wykonawców wyłoniono na podstawie oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu 
(spełnili wszystkie wymagane warunki) oraz na podstawie kryteriów oceny ofert zawartych 
w SIWZ - oferty uzyskały w ramach poszczególnych zadań maksymalną ilość punktów (cena 
- 100%). 
NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 1  
Nazwa:     
Lek S.A.  
Adres pocztowy:     
Ulica: 
Podlipie 16  

Miejscowość:     Kod pocztowy:     
 
Województwo: 
     

Stryków  95-010  łódzkie  
Telefon: Fax: 
0427106100  0427106160  
e-mail:  
NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 2  
Nazwa:     
Sanofi - Aventis Sp. z o.o.  
Adres pocztowy:     
Ulica: 
Domaniewska 41  

Miejscowość:     Kod pocztowy:     
 
Województwo: 
     

Warszawa  02-672  mazowieckie  



  

Telefon: Fax: 
0225414778  0225414605  
e-mail:  
agnieszka.perlowska@sanofi-aventis.com   
NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 3  
Nazwa:     
Ryfarm Sp. z o.o.  
Adres pocztowy:     
Ulica: 
Fleminga 2  

Miejscowość:     Kod pocztowy:     
 
Województwo: 
     

Warszawa  03-176  mazowieckie  
Telefon: Fax: 
0228119802  0228119802  
e-mail:  
NAZWA I ADRES WYKONAWCY NUMER 4  
Nazwa:     
Farmacol S.A.  
Adres pocztowy:     
Ulica: 
Rzepakowa 2  

Miejscowość:     Kod pocztowy:     
 
Województwo: 
     

Katowice  40-541  śląskie  
Telefon: Fax: 
0322080628  0322080785  
e-mail:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A.W.

 


