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Informacja 
o rozstrzygnięciu postępowania 

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Olsztynie, jako Zamawiający na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 
1843), zawiadamia o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej kwoty określonej w przepisach 
wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp na: 
 

Dostawę immunoglobulin oraz leków stosowanych w leczeniu SM - Program lekowy 

 
Najkorzystniejszą jest oferta: 
 
Zadanie 1. CSL Behring Sp. z o.o., ul. A. Branickiego 17, 02-972 Warszawa. 
Zadanie 2. Konsorcjum: Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław – Lider; 

Polska Grupa Farmaceutyczna SA, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź – Członek 
Konsorcjum. 

Zadanie 3. Konsorcjum: Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław – Lider; 
Polska Grupa Farmaceutyczna SA, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź – Członek 
Konsorcjum. 

 
Uzasadnienie wyboru: 
 

Podstawa prawna wyboru: art. 91 ust. 1 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1843). 
 
Uzasadnienie formalne: wyboru dokonano na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w 
SIWZ. Kryteria oceny ofert stanowiły: cena – 60%, termin rozpatrzenia reklamacji – 10%, 
możliwość wystąpienia skutków ubocznych – 9%, możliwość stosowania leku u pacjentów z 
ciężkimi zaburzeniami nerek i wątroby – 7%, termin dostawy cząstkowej – 5%, maksymalny 
termin przydatności do użycia – 5%, temperatura przechowywania – 4%. 
Wpłynęły oferty w poszczególnych częściach zamówienia, z których najkorzystniejsze uzyskały 
największą ilość pkt. 
 
Informacja o nazwach, siedzibach i adresach wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z 
przyznanymi im punktami w poszczególnych kryteriach oceny ofert oraz łącznej punktacji: 
 



Zamówienia Publiczne i Zaopatrzenie 
Sporządził: Zbigniew Skorupski 
tel. 89 524 53 80, mail: przetargi@szpital.uwm.edu.pl 
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Dziękujemy za udział w postępowaniu. 
 
Informacja przeznaczona do publikacji na stronie internetowej: 
https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings  

https://platformazakupowa.pl/pn/usk_olsztyn/proceedings

