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Korekta Ogłoszenia o wyborze oferty Grupa 7  

Dotyczy: postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o wartości przekraczającej równowartości 
221000 euro na dostawę leków, preparatów diagnostycznych, substancji recepturowych i art. pomocniczych 
stosowanych w recepturze oraz materiałów opatrunkowych wg asortymentów i ilości wyszczególnionych w 
dodatku nr. 2 do niniejszej SIWZ - CPV - 33600000-6. 
 

Znak sprawy: SPZOZ LEKI 2 / 2019   Nr ogłoszenia – 2019/S 021-045366 z dnia 30.01.2019r                     

W poszczególnych  grupach wybrano następującą ofertę: 

Nr 

grupy 

Wybrana  firma 
Wartość netto  brutto zł 

wybranej oferty Nr oferty / Liczba pkt. 

7 numer oferty:6 
Farmacol-Logistyka Sp.zo.o. 
40-541 Katowice Ul. Rzepakowa 2 
Najkorzystniejsza oferta. 

21140,00 
22831,20 

6 / 100,00 

LIDER PGF Urtica Sp. z o.o. 54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 16 / 97,29 

Salus International Sp.zo.o. 40-273 Katowice Ul. Pułaskiego 9 19 / 87,71 

Profarm PS Sp.zo.o. 05-500 Stara Iwiczna Ul. Słoneczna 96 20 / 88,08 

Bialmed Sp. z o.o. 02-546 Warszawa ul. Kazimierzowska 46/48/35 22 / 82,50 

PRZEWIDYWANY TERMIN PODPISANIA UMÓW Z WYBRANYMI WYKONAWCAMI – 23.04.2019r. W SIEDZIBIE 
ZAMAWIAJĄCEGO SEKRETERIAT POK. 105. 

Oferty odrzucone 1  
 

 Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 4  oraz biorąc pod uwagę art.90 ust.3 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując się 
na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dodatek nr. 2 asortymentowo-cenowy – odrzuca ofertę 
Wykonawcy  Zarys International Group Sp.zo.o. Sp.k 41-808 Zabrze ul. Pod Borem 18 – w grupie 72 i 76. 
 
 Zamawiający pismem z dnia 22.03.2019r wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień w zakresie rażąco 
niskiej ceny dla grup 72 i 76 wyznaczając termin do dnia 02.04.2019r. do godziny 10:00.  
Wykonawca do upływu wyznaczonego terminu nie złożył wyjaśnień. 
 
 Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.89 ust.1 pkt.5 w związku z art.90 ust.3 Ustawy Pzp   
zachowując zasadę uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa 
ofertę w w/w grupach. 
 

Oferty odrzucone 2 
 Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2  oraz biorąc pod uwagę art.82 ust.3 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując się 
na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dodatek nr. 2 asortymentowo-cenowy – odrzuca ofertę 
Wykonawcy  Farmacol-Logistyka Sp.zo.o. 40-541 Katowice Ul. Rzepakowa 2 – w grupie 36 i 43. 
 
 Grupa 36 poz. 43 Zamawiający wymagał Puder płynny z anastezyną, puder płynny wysuszający (tlenek 
cynku, benzokaina) 100 g/ op.. Wykonawca zaoferował Puder płynny wysuszający bez anastezyny, Wykonawca 
samowolnie zmienił zapotrzebowanie Zamawiającego jest to niezgodne z SIWZ. 
 Grupa 43 poz. 8 Zamawiający wymagał Tiotropium bromide 18mcg/kaps z proszkiem do inhalacji + 
handihaler x 30 kaps.- 15 op. – Wykonawca zaoferował Spiriva (tiotropium bromide) x 90 kaps./op EAN 
5909990649143 – 5op. bez handihalera, Wykonawca samowolnie zmienił zapotrzebowanie Zamawiającego jest to 
niezgodne z SIWZ. 
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 Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2  Ustawy Pzp  zachowując zasadę 
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa ofertę w w/w grupach. 

 
Oferty odrzucone 3 

 Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2  oraz biorąc pod uwagę art.82 ust.3 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując się 
na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dodatek nr. 2 asortymentowo-cenowy – odrzuca ofertę 
Wykonawcy  ASCLEPIOS S.A. 50-502 Wrocław ul. Hubska 44 – w grupie 31 i 41. 
 
 Grupa 31 poz. 13 Zamawiający wymagał Glicerolum 86% (85%) płyn do receptury x 1000 g – Wykonawca 
zaoferował Gliceryna roztwór na skórę 1000 g Hasco-wrocław, który nie jest surowcem farmaceutycznym, 
Wykonawca samowolnie zmienił zapotrzebowanie Zamawiającego jest to niezgodne z SIWZ. 
 Grupa 31 poz. 25 Zamawiający wymagał Natrium biboricum  substancja do receptury x 100 g- Wykonawca 
zaoferował Sodu wodorowęglan (natrium bicarbonicum) x 100 g, Wykonawca samowolnie zmienił 
zapotrzebowanie Zamawiającego jest to niezgodne z SIWZ. 
 Grupa 41 poz.3  Zamawiający wymagał Potasium chloride konc.do przyg.roztw.do wlewu150mg/ml 15% a 
10 ml x 20 amp. (amp z tworzywa, bez PCV ) - Wykonawca zaoferował Kalium chloratum WZF 15% ampułki  
prod.Polfa Warszawa (wg CHPL produktu leczniczego są to ampułki szklane, Wykonawca samowolnie zmienił 
zapotrzebowanie Zamawiającego jest to niezgodne z SIWZ. 
 
 Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2  Ustawy Pzp  zachowując zasadę 
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa ofertę w w/w grupach. 

 
Oferty odrzucone 4 

 Zgodnie z art. 89 ust.1 pkt 2  oraz biorąc pod uwagę art.82 ust.3 Ustawy Pzp Zamawiający, powołując się 
na zapisy Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dodatek nr. 2 asortymentowo-cenowy oraz § 6 ust. 3 pkt. 
3 SIWZ – odrzuca ofertę Wykonawcy  Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych SA 87-100 Toruń ul. 
Żółkiewskiego 20/26 – w grupie 72. 
 
 Grupa 72 poz. 4 Zamawiający wymagał Lignina (wata celulozowa) w płatach, lignina o gładkiej strukturze, 
niepyląca !!,niepozaginana,  niełamliwa, miękka; równe arkusze  w rozmiarze   40 x 60 cm (+/- 1 cm), fabrycznie 
opakowana (opakowanie zewnętrzne papierowe lub foliowe) w celu zabezpieczenia przed zawilgoceniem, każde 
opakowanie oznaczone etykietą producenta, z datą i seria ważności, znakiem zgodności CE – numerem.   
 Zamawiający pismem z dnia 05.04.2019r wezwał wykonawcę do złożenia próbki asortymentu dla grupy 72 
poz. 4 wyznaczając termin do dnia 09.04.2019r. do godziny 10:00. Wykonawca dostarczył próbkę dnia 
08.04.2019r. 
 Na podstawie dostarczonej próbki Zamawiający ustalił iż proponowany asortyment jest niezmiernie pylący  
jest to niezgodne z SIWZ. 
  
 Zamawiający mając na względzie art.7 , zgodnie z art.89 ust.1 pkt.2  Ustawy Pzp  zachowując zasadę 
uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców zmuszony jest odrzucić Państwa ofertę w w/w grupach. 
 

Oferenci wykluczeni  

W postepowanie nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów 

Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamieści niniejsze informacje o wyborze oferty, 
wykluczeniu wykonawców i odrzuceniu ofert również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym 
w swojej siedzibie. 
 Pouczenie: zgodnie z art. 180 ust.1 i 2 Ustawy PZP Wykonawca może wnieść odwołanie w ciągu 10 dni 
od dnia, w którym uzyskał lub mógł uzyskać informacje o okolicznościach stanowiących podstawę wniesienia 
odwołania.  

Sporządził: 
St. inspektor d/s zamówień publicznych 

Andrzej Dowgiert     

    Zatwierdził: 

                   Dyrektora SPZOZ w Sokółce 
                                                                                                            Jerzy Kułakowski      


