
 

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

im. J. Gromkowskiego 
51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5 
NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469 
tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22 
 

   
www.szpital.wroc.pl 

sekretariat@szpital.wroc.pl 

 

Wrocław, dnia 09.06.2022r. 

 

 

Informacja o wyniku postępowania  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków stosowanych w programach 

lekowych z podziałem na 6 zadań; postępowanie znak: PN 16/22 

 

Na podstawie art. 253 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych  

(TJ Dz.U. z 2021r. poz. 1129, zwana w dalszej części ustawą PZP), Zamawiający informuje,  

że w postępowaniu nr PN 16/22, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta Wykonawcy  

w zakresie: 

Kryterium wyboru ofert:  

Oferowana cena brutto –98% 

Termin dostawy – 2% 

 

ZADANIA 1 – ROCHE POLSKA  Sp.  z o.o.  02-672 Warszawa ul. Domaniewska 39 B   
z ceną oferty brutto 271 242,04 zł i terminem dostawy 2 dni robocze.  Oferta tego Wykonawcy 
uzyskała łączną ilość 99 pkt. w tym za kryterium cena – 98 pkt. i za kryterium termin  
dostawy 1 pkt. 
W zakresie tego zadania została złożona jedna oferta.   
 
 
 
 
ZADANIA 2 – CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. 01-248 Warszawa  
ul. Jana Kazimierza 16  z ceną oferty brutto 183 517,12 zł i terminem dostawy 1 dzień roboczy.  
Oferta tego Wykonawcy uzyskała łaczna ilość 100 pkt. w tym za kryterium  cena  – 98 pkt.  
i za kryterium termin dostawy 2 pkt.  
W zakresie tego zadania zostały złożone 2 oferty. Druga oferta uzyskała: 

1) Urtica Sp. z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 z ceną  oferty brutto  
183 726,32  zł i terminem dostawy 1 dzień roboczy. Oferta  tego Wykonawcy uzyskała 
łączna ilość  99,88 pkt.,  w  kryterium za kryterium cena – 97,88 pkt. i za kryterium 
termin dostawy 2 pkt. 
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ZADANIA  3 – JANSSEN-CILAG POLSKA Sp. z o.o.  02-135 Warszawa  ul. Iłżecka 24  z ceną oferty  
brutto 494 190,88 zł. i terminem dostawy 2 dni robocze.  Oferta tego Wykonawcy uzyskała 
łączną ilość 99 pkt. w tym za kryterium  cena  – 98 pkt. i za kryterium termin dostawy 1 pkt. 
W zakresie tego zadania została złożona jedna oferta.   
 
 
 
 
 
 
 
 
ZADANIA 4 –  URTICA Sp z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną oferty  
brutto 321 631,13 zł i terminem dostawy 1 dzień roboczy.  Oferta tego Wykonawcy uzyskała 
łączną ilość 100 pkt. w tym  kryterium cena  – 98 pkt. i za kryterium termin dostawy 2 pkt. 
W zakresie tego zadania złożono 3 oferty, w tym jedna oferta odrzucona.  

1) Druga oferta została złożona przez Wykonawcę NEUCA S.A. 87-100 Toruń  
ul. Forteczna 35-37 z ceną oferty brutto 321 784,70 zł i terminem dostawy 1 dzień 
roboczy.  Oferta tego Wykonawcy – uzyskała łączną ilość  99,95 pkt., w tym za kryterium 
cena – 97,95 pkt. i za kryterium termin dostawy 2 pkt. 
 

2) Oferta odrzucona:   
Trzecia oferta została złożona przez Wykonawcę PROFARM PS Sp. z o.o.  
05-500 Stara Iwiczna ul. Słoneczna 96 z ceną oferty brutto 321 984,40 zł.   
Zamawiajacy odrzuca ofertę Wykonawcy PROFARM PS Sp. z o.o. 05-500 Stara Iwiczna  
ul. Słoneczna 96, na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 ustawy PZP, ponieważ jej treść  
jest niezgodna z warunkami zamówienia, tj. oferta nie zawiera Formularza Oferty – 
załącznik nr 2 do SWZ.  
Zamawiający wskazał w SWZ że Wykonawca składa wraz z ofertą opatrzoną 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym wypełniony i podpisany przez osoby 
upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz Oferty – załącznik nr 2  
do SWZ.  Zakres oczekiwanych przez Zamawiającego informacji, jakie należy podać  
w formularzu ofertowym, jednoznacznie wskazuje, że formularz ten stanowi  
treść oferty. Oferta Wykonawcy PROFARM PS Sp. z o.o. 05-500 Stara Iwiczna  
ul. Słoneczna 96 została sporządzona odmiennie, niż określają to postanowienia 
specyfikacji. Zawarte w formularzu ofertowym oświadczenia odnoszące się do m.in.: 
ceny oferty, terminu dostawy, akceptacji projektu umowy i zobowiązania do jej zawarcia 
na warunkach w niej określonych, spełniania przez oferowane produkty wymagań 
określonych w SWZ, czy okresu związania ofertą, nie zostały przez Wykonawcę złożone.  

 
 
 
 
 



ZADANIA 5 – URTICA Sp z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120  z ceną oferty  
brutto 529 200,00 zł i terminem dostawy 1 dzień roboczy.  W kryterium oceny ofert,   
oferta tego Wykonawcy, uzyskała łączną ilość 100 pkt. w tym  kryterium cena  – 98 pkt.  
i za kryterium termin dostawy 2 pkt. 
W zakresie tego zadania została złożona jedna oferta.  
 
 
 
 
ZADANIA 6 –  TAKEDA PHARMA Sp. z o.o. 00-838 Warszawa ul. Prosta 68 z ceną oferty brutto 
1 274 886,00 zł i terminem dostawy 1 dzień roboczy.   W kryterium oceny ofert,   
oferta tego Wykonawcy, uzyskała łączną ilość 100 pkt. w tym  kryterium cena  – 98 pkt. i za 
kryterium termin dostawy 2 pkt. 

W zakresie tego zadania zostały złożone 3 oferty.  Pozostałe oferty uzyskały:  
1) CSL BEHRING Sp z o.o.  02-972 Warszawa ul. A. Branickiego 17 z ceną  oferty  

brutto 1 275 588,00 zł i terminem dostawy 1 dzień roboczy – uzyskała łączną  
ilość   99,94 pkt.,  w tym za kryterium cena – 97,94 pkt. i za kryterium termin 
dostawy 2 pkt.  

2) Urtica Sp. z o.o.  54-613 Wrocław ul. Krzemieniecka 120 z ceną  oferty brutto  
1 275 750,00  zł i terminem dostawy 1 dzień roboczy. Oferta  tego Wykonawcy 
uzyskała łączna ilość  99,93 pkt.,  w  kryterium za kryterium cena – 97,93 pkt. i za 
kryterium termin dostawy 2 pkt. 
 
 
 
 

Na  podstawie  art. 264 ust. 1 ustawy PZP  Zamawiający informuje, że umowa  w sprawie 
udzielenia  zamówienia publicznego  zostanie  zawarta  w  terminie nie  krótszym niż 10  dni od 
dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.    
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