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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:545861-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Chorzów: Produkty farmaceutyczne
2018/S 239-545861

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

Legal Basis:
Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
627-19-23-530
ul. Strzelców Bytomskich 11
Chorzów
41-500
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych
Tel.:  +48 323499298
E-mail: zp@zsm.com.pl 
Faks:  +48 323499299
Kod NUTS: PL22A
Adresy internetowe:
Główny adres: http://www.zsm.com.pl/

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do apteki szpitalnej
Numer referencyjny: SP ZOZ ZSM/ZP/79/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawa substancji czynnych w programach lekowych do apteki szpitalnej:

mailto:zp@zsm.com.pl
http://www.zsm.com.pl/
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Pakiet 1 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych (1),
Pakiet 2 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu opornych lub nawrotowych postaci
szpiczaka mnogiego,
Pakiet 3 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych (2),
Pakiet 4 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej,
Pakiet 5 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu stwardnienia rozsianego,
Pakiet 6 - Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu białaczki szpikowej.

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 15 834 723.56 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych (1)
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich: ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów oraz ul. Władysława Truchana
7, 41-500 Chorzów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet nr 1 -Substancje czynne stosowane w programach lekowych (1). 16 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
3. Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do
zmniejszenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia ujętego w specyfikacji asortymentowo-
cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, iż:
— maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy,
— minimalny poziom zamówienia – wynosi 70 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy,
— dodatkowy zakres – wynosi 30 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego, z którego Zamawiający może, ale nie
musi skorzystać w okresie realizacji umowy.
4. W zakresie zamówienia określonego jako zakres dodatkowy wynoszący 30 %, o którym mowa w § 2 ust
3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zakupywanych leków stanowiących przedmiot
umowy ujęty w poszczególnych pozycjach specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr
2 do umowy, kosztem zmniejszenia ilości asortymentu nie kupowanego w ramach wartości umowy i ilości
asortymentu wskazanych jako zakres dodatkowy umowy. Zmiana ta może nastąpić w momencie zmiany zasad
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lub zakresu realizacji usług medycznych świadczonych na rzecz świadczeniobiorców wynikających z warunków
kontraktu zawartego z NFZ lub uzależnionych od typu schorzeń, z którymi zgłaszają się świadczeniobiorcy.
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto (z zastrzeżeniem
zapisów art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej z dnia 12.5.2011 r.),
Stosowanie „prawa opcji” opisanego powyżej w zakresie zamiany asortymentu, która nie wpływa na wartość
umowy, a jest niezbędna celem realizacji bieżących dostaw nie wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu opornych lub nawrotowych postaci
szpiczaka mnogiego
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich: ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów oraz ul. Władysława Truchana
7, 41-500 Chorzów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet nr 2 -Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu opornych lub nawrotowych
postaci szpiczaka mnogiego. 4 pozycje asortymentowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
3. Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do
zmniejszenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia ujętego w specyfikacji asortymentowo-
cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, iż:
— maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy,
— minimalny poziom zamówienia – wynosi 70 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy,
— dodatkowy zakres – wynosi 30 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego, z którego Zamawiający może, ale nie
musi skorzystać w okresie realizacji umowy.
4. W zakresie zamówienia określonego jako zakres dodatkowy wynoszący 30 %, o którym mowa w § 2 ust
3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zakupywanych leków stanowiących przedmiot
umowy ujęty w poszczególnych pozycjach specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr
2 do umowy, kosztem zmniejszenia ilości asortymentu nie kupowanego w ramach wartości umowy i ilości
asortymentu wskazanych jako zakres dodatkowy umowy. Zmiana ta może nastąpić w momencie zmiany zasad
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lub zakresu realizacji usług medycznych świadczonych na rzecz świadczeniobiorców wynikających z warunków
kontraktu zawartego z NFZ lub uzależnionych od typu schorzeń, z którymi zgłaszają się świadczeniobiorcy.
Wykonawca jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto (z zastrzeżeniem
zapisów art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej z dnia 12.5.2011 r.),
Stosowanie „prawa opcji” opisanego powyżej w zakresie zamiany asortymentu, która nie wpływa na wartość
umowy, a jest niezbędna celem realizacji bieżących dostaw nie wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych (2)
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich: ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów oraz ul. Władysława Truchana
7, 41-500 Chorzów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet nr 3 -Substancje czynne stosowane w programach lekowych (2). 5 pozycji asortymentowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
3. Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do
zmniejszenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia ujętego w specyfikacji asortymentowo-
cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, iż:
— maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy,
— minimalny poziom zamówienia – wynosi 70 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy,
— dodatkowy zakres – wynosi 30 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego, z którego Zamawiający może, ale nie
musi skorzystać w okresie realizacji umowy.
4. W zakresie zamówienia określonego jako zakres dodatkowy wynoszący 30 %, o którym mowa w § 2 ust
3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zakupywanych leków stanowiących przedmiot
umowy ujęty w poszczególnych pozycjach specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr
2 do umowy, kosztem zmniejszenia ilości asortymentu nie kupowanego w ramach wartości umowy i ilości
asortymentu wskazanych jako zakres dodatkowy umowy. Zmiana ta może nastąpić w momencie zmiany zasad
lub zakresu realizacji usług medycznych świadczonych na rzecz świadczeniobiorców wynikających z warunków
kontraktu zawartego z NFZ lub uzależnionych od typu schorzeń, z którymi zgłaszają się świadczeniobiorcy.
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Wykonawca jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto (z zastrzeżeniem
zapisów art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej z dnia 12.5.2011 r.),
Stosowanie „prawa opcji” opisanego powyżej w zakresie zamiany asortymentu, która nie wpływa na wartość
umowy, a jest niezbędna celem realizacji bieżących dostaw nie wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich: ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów oraz ul. Władysława Truchana
7, 41-500 Chorzów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet nr 4 -Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu przewlekłej białaczki
limfocytowej. 1 pozycja asortymentowa

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
3. Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do
zmniejszenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia ujętego w specyfikacji asortymentowo-
cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, iż:
— maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy,
— minimalny poziom zamówienia – wynosi 70 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy,
— dodatkowy zakres – wynosi 30 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego, z którego Zamawiający może, ale nie
musi skorzystać w okresie realizacji umowy.
4. W zakresie zamówienia określonego jako zakres dodatkowy wynoszący 30 %, o którym mowa w § 2 ust
3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zakupywanych leków stanowiących przedmiot
umowy ujęty w poszczególnych pozycjach specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr
2 do umowy, kosztem zmniejszenia ilości asortymentu nie kupowanego w ramach wartości umowy i ilości
asortymentu wskazanych jako zakres dodatkowy umowy. Zmiana ta może nastąpić w momencie zmiany zasad
lub zakresu realizacji usług medycznych świadczonych na rzecz świadczeniobiorców wynikających z warunków
kontraktu zawartego z NFZ lub uzależnionych od typu schorzeń, z którymi zgłaszają się świadczeniobiorcy.
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Wykonawca jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto (z zastrzeżeniem
zapisów art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej z dnia 12.5.2011 r.),
Stosowanie „prawa opcji” opisanego powyżej w zakresie zamiany asortymentu, która nie wpływa na wartość
umowy, a jest niezbędna celem realizacji bieżących dostaw nie wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu stwardnienia rozsianego
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich: ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów oraz ul. Władysława Truchana
7, 41-500 Chorzów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet nr 5 -Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu stwardnienia rozsianego. 2
pozycje asortymentowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
3. Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do
zmniejszenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia ujętego w specyfikacji asortymentowo-
cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, iż:
— maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy,
— minimalny poziom zamówienia – wynosi 70 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy,
— dodatkowy zakres – wynosi 30 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego, z którego Zamawiający może, ale nie
musi skorzystać w okresie realizacji umowy.
4. W zakresie zamówienia określonego jako zakres dodatkowy wynoszący 30 %, o którym mowa w § 2 ust
3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zakupywanych leków stanowiących przedmiot
umowy ujęty w poszczególnych pozycjach specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr
2 do umowy, kosztem zmniejszenia ilości asortymentu nie kupowanego w ramach wartości umowy i ilości
asortymentu wskazanych jako zakres dodatkowy umowy. Zmiana ta może nastąpić w momencie zmiany zasad
lub zakresu realizacji usług medycznych świadczonych na rzecz świadczeniobiorców wynikających z warunków
kontraktu zawartego z NFZ lub uzależnionych od typu schorzeń, z którymi zgłaszają się świadczeniobiorcy.
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Wykonawca jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto (z zastrzeżeniem
zapisów art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej z dnia 12.5.2011 r.),
Stosowanie „prawa opcji” opisanego powyżej w zakresie zamiany asortymentu, która nie wpływa na wartość
umowy, a jest niezbędna celem realizacji bieżących dostaw nie wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu białaczki szpikowej
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SPZOZ Zespół Szpitali Miejskich: ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów oraz ul. Władysława Truchana
7, 41-500 Chorzów.

II.2.4) Opis zamówienia:
Pakiet nr 6 -Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu białaczki szpikowej. 2 pozycje
asortymentowe

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Cena

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
3. Zamawiający przewiduje zmianę umowy poprzez zastrzeżenie możliwości zastosowania prawa opcji do
zmniejszenia ilości asortymentu stanowiącego przedmiot zamówienia ujętego w specyfikacji asortymentowo-
cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do umowy. W związku z powyższym, Zamawiający zastrzega, iż:
— maksymalny poziom zamówienia – wynosi 100 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do umowy, który może ale nie musi zostać zrealizowany w okresie realizacji umowy,
— minimalny poziom zamówienia – wynosi 50 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w
załączniku nr 2 do umowy, który zostanie zrealizowany w okresie realizacji umowy,
— dodatkowy zakres – wynosi 50 % wartości pakietu stanowiącego przedmiot umowy ujęty w załączniku nr 2
do umowy, którego realizacja jest uzależniona od potrzeb Zamawiającego, z którego Zamawiający może, ale nie
musi skorzystać w okresie realizacji umowy.
4. W zakresie zamówienia określonego jako zakres dodatkowy wynoszący 50 %, o którym mowa w § 2 ust
3, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zakupywanych leków stanowiących przedmiot
umowy ujęty w poszczególnych pozycjach specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr
2 do umowy, kosztem zmniejszenia ilości asortymentu nie kupowanego w ramach wartości umowy i ilości
asortymentu wskazanych jako zakres dodatkowy umowy. Zmiana ta może nastąpić w momencie zmiany zasad
lub zakresu realizacji usług medycznych świadczonych na rzecz świadczeniobiorców wynikających z warunków
kontraktu zawartego z NFZ lub uzależnionych od typu schorzeń, z którymi zgłaszają się świadczeniobiorcy.
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Wykonawca jest zobowiązany do zachowania proponowanych cen jednostkowych netto (z zastrzeżeniem
zapisów art. 9 ust. 1 ustawy refundacyjnej z dnia 12.5.2011 r.),
Stosowanie „prawa opcji” opisanego powyżej w zakresie zamiany asortymentu, która nie wpływa na wartość
umowy, a jest niezbędna celem realizacji bieżących dostaw nie wymaga formy pisemnej - aneksu do umowy.

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2018/S 173-392088

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

IV.2.9) Informacje o zakończeniu zaproszenia do ubiegania się o zamówienie w postaci wstępnego ogłoszenia
informacyjnego

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Część nr: 1

Nazwa:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych (1)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Urtica Sp. z o.o. (lider)
ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
54-613
Polska

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:392088-2018:TEXT:PL:HTML
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Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3
Łódź
91-342
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 6 675 552.13 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 6 408 283.37 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu opornych lub nawrotowych postaci
szpiczaka mnogiego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Komtur Polska Sp. z o.o.
pl. Farmacji 1
Warszawa
02-699
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 4 678 356.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 5 012 526.30 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa
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Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 3

Część nr: 3

Nazwa:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych (2)

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39B
Warszawa
02-672
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 3 396 075.20 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 3 217 883.96 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 4

Część nr: 4

Nazwa:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu przewlekłej białaczki limfocytowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
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Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Janssen – Cilag Polska Sp. z o.o.
ul. Iłżecka 24
Warszawa
02-135
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 1 008 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 896 621.88 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 5

Część nr: 5

Nazwa:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu stwardnienia rozsianego

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: tak

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Urtica Sp. z o.o. (lider)
ul. Krzemieniecka 120
Wrocław
54-613
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Polska Grupa Farmaceutyczna S.A.
ul. Zbąszyńska 3
Łódź
91-342
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Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 70 518.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 30 398.05 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 6

Część nr: 6

Nazwa:
Substancje czynne stosowane w programach lekowych w leczeniu białaczki szpikowej

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
13/11/2018

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 1
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 0
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Pfizer Trading Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki Wigury 16 B
Warszawa
02-092
Polska
Kod NUTS: PL
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 160 000.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 269 010.00 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.3) Informacje dodatkowe:

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17a
Warszawa
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02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
jak wyżej
Warszawa
Polska
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl/kio

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
16. Środki ochrony prawnej przysługujące wykonawcom
16.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał
interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez
Zamawiającego przepisów UPZP.
16.2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany
na podstawie UPZP.
16.3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się
niezgodność z przepisami UPZP, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać
okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
16.4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub
równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
16.5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w
taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
16.6. Termin wniesienia odwołania.
Odwołanie wnosi się:
a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego
wniesienia,
b) wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, i postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej,
c) wobec innych czynności niż w pkt a) i b) w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu
należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących jego wniesienie.
16.7. Pozostałe terminy i okoliczności szczegółowo opisane w dziale VI UPZP.
16.8. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego
przysługuje skarga do sądu.
16.9. Szczegółowo środki ochrony prawnej zostały omówione w dziale VI UPZP.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
jak wyżej
Warszawa
Polska
Adres internetowy: https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl/kio
www.uzp.gov.pl/kio
https://www.uzp.gov.pl/kio/postepowanie-odwolawcze
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VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/12/2018


