
 Bytom, dnia 03.03.2023 r.

DZP – 3/2023

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

dot. postępowania o udzielenie  zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego pn. „Dostawa leków ogólnych i programowych”

Działając na podstawie art. 253 ust. 1 pkt 1), ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych

(t.j.  Dz.  U. z  2022 r.,  poz.  1710 z późn.  zm.),  Wojewódzki  Szpital  Specjalistyczny Nr 4 w

Bytomiu  informuje,  iż  w wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego, w którym kryterium oceny ofert  stanowiła cena 100% wybrano oferty,  które w

zakresie poszczególnych pakietów zostały najwyżej ocenione (ocenione jako najkorzystniejsze)

tj.:

Oferta Nr 1 –  GSK Services Sp. z o. o.

ul. Grunwaldzka 189, 60-322  Poznań

Pakiet  nr  3  –  Wykonawca  w  zakresie  wskazanego  pakietu  złożył  najkorzystniejszą  ofertę

uzyskując tym samym w toku badania i oceny ofert najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt. 

Oferta Nr 2 – Sanofi-Aventis Sp. z  o. o.

ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

Pakiet  nr  2  –  Wykonawca  w  zakresie  wskazanego  pakietu  złożył  najkorzystniejszą  ofertę

uzyskując tym samym w toku badania i oceny ofert najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt. 

Oferta Nr 3 – Salus International Sp. z o. o. 

ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

Pakiet  nr  4  –  Wykonawca  w  zakresie  wskazanego  pakietu  złożył  najkorzystniejszą  ofertę

uzyskując tym samym w toku badania i oceny ofert najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt. 



Oferta Nr 4 – Urtica Sp. z o. o. 

ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław

Pakiet  nr  1  –  Wykonawca  w  zakresie  wskazanego  pakietu  złożył  najkorzystniejszą  ofertę

uzyskując tym samym w toku badania i oceny ofert najwyższą ilość punktów, tj. 100 pkt. 

Pakiet nr 4 – Wykonawca uzyskał 99,62 pkt

Zamawiający nie wykluczył z postępowania żadnego z Wykonawców, w tym żadna z ofert nie

została odrzucona.

Data zawarcia umów: 

- w zakresie pakietu nr 4 –  14.03.2023 r. – podstawa prawna: art.  264 ust.  1 ustawy Prawo

zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.).

- w zakresie pozostałych pakietów – 06.03.2023 r. – podstawa prawna: art. 264 ust. 2 pkt 1 a)

ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.);

                                                                                                                       

Zatwierdził:

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

    dr n. med. Janusz Kuśmierz 


