
Ogłoszenie powiązane: 

Ogłoszenie nr 60432-2015 z dnia 2015-03-18 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Rybnik 

Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy produktów leczniczych dla potrzeb SP ZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został 

podzielony na 2 części (pakiety). Szczegółowy opis... 

Termin składania ofert: 2015-03-30 

 

Rybnik: Dostawy produktów leczniczych dla potrzeb SP ZOZ 

Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w 

Rybniku (DZp.LAp.101.3.2015) 

Numer ogłoszenia: 71061 - 2015; data zamieszczenia: 18.05.2015 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe. 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, 

numer ogłoszenia w BZP: 60432 - 2015r. 

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie 

ogłoszenia: nie. 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY 

I. 1) NAZWA I ADRES: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, 

ul. Gliwicka 33, 44-201 Rybnik, woj. śląskie, tel. 032 4328138, faks 032 4328169. 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawy produktów leczniczych dla 

potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku 

(DZp.LAp.101.3.2015). 

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy. 

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy 

produktów leczniczych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie 

Chorych w Rybniku. Przedmiot zamówienia został podzielony na 2 części (pakiety). Szczegółowy 

opis przedmiotu zamówienia zawiera Formularz asortymentowo - cenowy stanowiący Załącznik nr 1 

do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie 

produktów, charakteryzując je poprzez wskazanie nazw producentów wyrobów i ich nazw 

http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=60432&rok=2015-03-18


handlowych lub numerów katalogowych. Wykonawca oświadcza, iż oferowany przedmiot 

zamówienia jest dopuszczony do obrotu na terenie Polski zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 

września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (tekst jednolity - Dz. U. z 2011 r. Nr 126 poz. 1381) lub 

ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z późn. zm.). 

Wykonawca przedstawi, na każde żądanie Zamawiającego, aktualne dokumenty dotyczące 

oferowanego przedmiotu zamówienia, tj.: atesty, karty charakterystyki, świadectwa rejestracji, 

zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 

Biobójczych, także przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego w ramach udzielanych 

wyjaśnień. W przypadku zaoferowania preparatów w ilościach innych niż opisane w SIWZ należy 

przeliczyć w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do SIWZ) ogólne ilości danego 

leku na inne opakowanie jednostkowe z zachowaniem podanej ogólnej ilości z zaznaczeniem, iż 

jeśli po przeliczeniu opakowań wychodzi liczba ułamkowa, to należy to zaokrąglić do pełnego 

opakowania w górę. Jeżeli po ogłoszeniu niniejszego postępowania przetargowego nastąpi 

tymczasowy brak produkcji żądanego przez Zamawiającego produktu farmaceutycznego należy 

taki produkt farmaceutyczny wycenić w Formularzu asortymentowo - cenowym (Załączniku nr 1 do 

SIWZ) podając ostatnią cenę sprzedaży wraz z uwagą: Tymczasowy brak produkcji. Jeżeli po 

ogłoszeniu niniejszego postępowania przetargowego zostanie wstrzymana produkcja produktu 

farmaceutycznego lub zostaną one wycofane z obrotu, Wykonawca winien przed złożeniem oferty 

zwrócić się na piśmie do Zamawiającego z prośbą o ustosunkowanie się. Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu przedmiot zamówienia z terminem ważności (przydatności do stosowania) nie 

krótszym niż 12 miesięcy, licząc od dnia dostawy do Apteki Szpitalnej. Zamawiający dopuszcza 

możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety. Zamawiający nie dopuszcza 

możliwości składania ofert częściowych w ramach ustalonego pakietu na poszczególne pozycje 

asortymentowe (dotyczy Pakietu 1). Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert 

wariantowych. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych, tzn. leków i 

produktów farmaceutycznych o tym samym składzie chemicznym, dawce, drodze podania, 

parametrach farmakokinetycznych i wskazaniach leczniczych jak dla preparatu referencyjnego. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo okazania przez Wykonawcę karty charakterystyki 

zaoferowanego produktu leczniczego. Wykonawcy, którzy powołują się na rozwiązania 

równoważne są zobowiązani wykazać, że oferowany przez nich przedmiot zamówienia spełnia 

wymagania określone przez Zamawiającego. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień 

uzupełniających. Zamawiający nie zamierza wybierać najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem 

aukcji elektronicznej. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. Zamawiający nie 

zamierza ustanowić dynamicznego systemu zakupów.. 

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.60.00.00-6. 



SEKCJA III: PROCEDURA 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony 

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

 Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 

Część NR: 1    

Nazwa: Produkty lecznicze 1 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o. (Lider) i PGF S.A., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, 

kraj/woj. dolnośląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32590,00 PLN. 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 25307,31 

 Oferta z najniższą ceną: 25307,31 / Oferta z najwyższą ceną: 26606,88 

 Waluta: PLN. 

Część NR: 2    

Nazwa: Produkty lecznicze 2 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 17.04.2015. 

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1. 

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0. 

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: 

 Konsorcjum: PGF Urtica Sp. z o.o. (Lider) i PGF S.A., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław, 

kraj/woj. dolnośląskie. 

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 75675,60 PLN. 



IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I 

NAJWYŻSZĄ CENĄ 

 Cena wybranej oferty: 3978,07 

 Oferta z najniższą ceną: 3978,07 / Oferta z najwyższą ceną: 3978,07 

 Waluta: PLN. 

 
 


