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Sygn. sprawy: ZP/382-18/2020 Wyrzysk, dnia 11.12.2020 r.

dotyczy:
przetargu  nieograniczonego  pod  nazwą  „Dostawa  leków dla  Szpitala  Powiatowego
w Wyrzysku  Sp. z  o.o.  ogłoszonego  w Biuletynie  Zamówień  Publicznych  w dniu
20.11.2020 r. nr 612646-N-2020.

Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej,
unieważnieniu postępowania

1. Informujemy, że w prowadzonym postępowaniu żaden z Wykonawców nie został
wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz żadna z ofert
nie została odrzucona. 

2. Zawiadamiamy, że w zakresie części zamówienia oznaczonych: Pakiet nr 1; Pakiet
nr 2 i Pakiet nr 4, postępowanie zostało unieważnione z przyczyny określonej w art.
93 ust.1 pkt 1 uPzp – „nie złożono żadnej oferty (...)”.

3. Informujemy, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 uPzp, Zamawiający zawrze umowę
w sprawie  zamówienia  publicznego  w  terminie  nie  krótszym niż  5  dni  od  dnia
przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

4. W załączonej do niniejszego zawiadomienia tabeli przedstawiamy zestawienie ofert
Wykonawców  wraz  z  ocenami  punktowymi  tych  ofert,  dla  części  zamówień
niepodlegających  unieważnieniu,  w  zastosowanych  kryteriach:  „cena”,  „termin
dostawy” i „data ważności produktu”.

Pakiet nr 3:

W  zakresie  tej  części  zamówienia  złożone  zostały  trzy  oferty.  Ofertą
najkorzystniejszą, która otrzymała największą ilość punktów, została wybrana oferta
Wykonawcy .Bialmed sp. z o.o.,  z siedzibą ul.  Kazimierzowska 46/48/35,  02-546
Warszawa. oferta zawiera cenę niższą niż kwota, którą Zamawiający przeznaczył
na sfinansowanie zamówienia.
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Ocena punktowa
- załącznik do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej

Wykonawcy
1 2 3

Kryterium

0 Pakiet 1
cena

termin dostawy
data ważności

0 Pakiet 2
cena

termin dostawy
data ważności

3 Pakiet 3
cena 74,81

82,31
90

100
88,69

96,19termin dostawy 5 5 5
data ważności 2,5 5 2,5

0 Pakiet 4
cena

termin dostawy
data ważności

Dostawa leków dla Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o.o.

Ilość ofert 
nie 

podlegającyc
h odrzuceniu

Kod 
pakietu

ASCLEPIOS S.A., ul. 
Hubska 44, 50-502 

Wrocław

Bialmed Sp. z o.o. Ul. 
Kazimierzowska 

46/48/35, 02-546 War-
szawa

„Farmacol-Logistyka” 
Sp. z o.o., ul. 

Szopieniecka 77, 40-431 
Katowice

Punktacja za 
kryterium

Punktacja 
łączna

Punktacja za 
kryterium

Punktacja 
łączna

Punktacja za 
kryterium

Punktacja 
łączna

unieważniony z przyczyny określonej w art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp

unieważniony z przyczyny określonej w art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp

unieważniony z przyczyny określonej w art. 93 ust. 1 pkt 1 uPzp


