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                                                                        Wykonawcy, którzy złożyli oferty

Sprostowanie 
do Zawiadomienia o wyborze oferty / unieważnieniu postępowania 

z dnia 6 grudnia 2013 na dostawę produktów leczniczych
(czynności powtórzone)

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.
U. z 2013, poz. 907 ze zm.) Szpital Neuropsychiatryczny im. Prof. M. Kaczyńskiego Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2  zawiadamia o: 

1) unieważnieniu czynności  odrzucenia oferty w zakresie zestawu 80 złożonej  przez  Konsorcjum
firm: PGF Urtica Sp. z o.o.,  ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i
PGF S.A. ul. Zbąszyńska3, 91-342 Łódź
Zaoferowany przez Wykonawcę w zestawie nr 80 w poz. 5  preparat w cenie 6,75 zł brutto  jest
zgodny z  art.  9  ust  1  ustawy z dnia  12 maja  2011 r.  o  refundacji  leków,  środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych  w związku z obwieszczeniem
Ministra  Zdrowia z dn.  25 października 2013 w sprawie wykazu refundowanych  leków,  środków
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

2) unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania w zakresie zestawu 80 i informuję, że za
najkorzystniejszą  została  wybrana  oferta  złożona przez:  Konsorcjum firm:  PGF Urtica  Sp.  z o.o.,
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i  PGF S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 80
2. Wykonawca: Konsorcjum firm:

PGF Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław
PGF S.A. ul. Zbąszyńska3, 91-342 Łódź

3. Cena brutto oferty wybranej: 29 788,26 zł
4. Uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy odpowiada wymogom określonym w ustawie z dnia  29
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz w SIWZ i uzyskała 100 punktów.
5. Złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.

3) unieważnieniu czynności unieważnienia postępowania w zakresie zestawu 236 i informuję, że za
najkorzystniejszą została wybrana oferta złożona przez: Interforum Pharma Sp. z o.o.
1. Oznaczenie oferty częściowej: Zestaw 236
2. Wykonawca: Interforum Pharma Sp. z o.o.,  ul. Macieja Dębskiego 12, 30-499 Kraków
3. Cena brutto oferty wybranej: 6804,00 zł
4. Uzasadnienie wyboru: oferta wykonawcy odpowiada wymogom określonym w ustawie z dnia  29
stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych oraz w SIWZ i uzyskała 100 punktów.
5. Złożono jedną ofertę niepodlegającą odrzuceniu.
6.  Wykonawcy,  którzy  zostali  wykluczeni  z  postępowania  wraz  z  uzasadnieniem  faktycznym  i
prawnym w zakresie zestawu 236:
ASCLEPIOS  S.A.,   ul.  Hubska  44,  50-502  Wrocław.  Wykonawca  ten  został  wykluczony  na
podstawie  art.  24 ust.  2 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych,  ponieważ wniósł gwarancję
ubezpieczeniową na okres 07.11.2013-07.01.2014 r., w sytuacji gdy termin otwarcia ofert wyznaczono
na dzień 13 listopada 2013 roku, w związku z czym 60 dniowy termin związania ofertą upływa w dniu
11.01.2014.
7. Wykonawcy, których oferty zostały odrzucone wraz z uzasadnieniem faktycznym  i prawnym w
zakresie zestawu 236:
- Oferta nr 12 złożona przez ASCLEPIOS S.A.  została odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5
ustawy  Prawo  Zamówień  Publicznych,  jak  jako  złożona  przez  Wykonawcę  wykluczonego
z postępowania.

4) poprawieniu w zestawie 85 ceny brutto wybranej oferty: winno być: 3304,80 zł 

W  niniejszym  postępowaniu  środki  ochrony prawnej  przysługują  zgodnie  z  „Działem VI  Środki
ochrony prawnej” ustawy Prawo Zamówień Publicznych.


