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     Poznań, dnia 13.12.2018 r. 
SR/XV-270-44(56)-EFK/18 

wg rozdzielnika 
Ogłoszenie wyników przetargu nieograniczonego 

na sukcesywną dostawę leków 
do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei w Poznaniu 

SR/XV-270-44-EFK/18 
 
 Zamawiający informuje, iż dokonał częściowego wyboru ofert najkorzystniejszych. Zamawiający 
udzieli zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę leków do Szpitala Miejskiego im. Franciszka Raszei  
w Poznaniu, nr sprawy: SR/XV-270-44-EFK/18, następującym firmom: 
 

PAKIET nr 14 
Aesculap-Chifa Sp. z o. o. 

ul. Tysiąclecia 14 
64-300 Nowy Tomyśl 

cena netto: 23 141,00 zł 
cena brutto: 24 992,28 zł 

 (słownie brutto: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa złote dwadzieścia osiem 
groszy) 

suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 
 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ. Jest to 
jedyna oferta złożona do niniejszego postępowania w zakresie pakietu nr 14. 
 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 14 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 14 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 19 
Konsorcjum: 

Lider – Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław  
i 

PGF S. A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 
cena netto: 65 331,42 zł 

cena brutto: 70 557,93 zł 
 (słownie brutto: siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) 

suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 
 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ. Jest to 
jedyna oferta złożona do niniejszego postępowania w zakresie pakietu nr 19. 
 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 19 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 19 nie odrzucono żadnej oferty. 

 
PAKIET nr 27 
Konsorcjum: 

Lider – ANPHARM Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne S. A., ul. Annopol 6B, 03-236 Warszawa 
i  

SERVIER POLSKA SERVICES Sp. z o. o., ul. Jana Kazimierza 10, 01-248 Warszawa 
cena netto: 4 344,00 zł 
cena brutto: 4 691,52 zł 

 (słownie brutto: cztery tysiące sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ. Jest to 
jedyna oferta złożona do niniejszego postępowania w zakresie pakietu nr 27. 
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Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 27 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 27 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 35 
Konsorcjum: 

Lider – Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław  
i 

PGF S. A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 
cena netto: 17 552,46 zł 
cena brutto: 18 956,65 zł 

 (słownie brutto: osiemnaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt pięć groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Suma punktów, które otrzymały ważne oferty konkurencyjne:  
 
Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
Aesculap-Chifa Sp. z o. o., ul. Tysiąclecia 14, 
64-300 Nowy Tomyśl 

cena netto:  19 360,00 zł 
cena brutto:  20 908,80 zł 

Cena: 90,66 pkt 
 

Bialmed Sp. z o. o., ul. M. Konopnickiej 11a, 
12-230 Biała Piska 

cena netto:  18 235,36 zł 
cena brutto:  19 694,19 zł 

Cena: 96,25 pkt 
 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 35 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 35 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 37 
Konsorcjum: 

Lider – Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław  
i 

PGF S. A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 
cena netto: 2 062,75 zł 
cena brutto: 2 227,77 zł 

 (słownie brutto: dwa tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych siedemdziesiąt siedem groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ. Jest to 
jedyna oferta złożona do niniejszego postępowania w zakresie pakietu nr 37. 
 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 37 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 37 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 40 
Konsorcjum: 

Lider – Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław  
i 

PGF S. A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 
cena netto: 2 305,80 zł 
cena brutto: 2 490,26 zł 

 (słownie brutto: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia sześć groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ. Jest to 
jedyna oferta złożona do niniejszego postępowania w zakresie pakietu nr 40. 
 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 40 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 40 nie odrzucono żadnej oferty. 
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PAKIET nr 43 
Centrala Farmaceutyczna „Cefarm” S. A. 

ul. Jana Kazimierza 16 
01-248 Warszawa 

cena netto: 190 137,50 zł 
cena brutto: 205 348,50 zł 

 (słownie brutto: dwieście pięć tysięcy trzysta czterdzieści osiem złotych pięćdziesiąt groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Suma punktów, które otrzymały ważne oferty konkurencyjne:  
 
Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
Shire Polska Sp. z o. o., Plac Europejski 1,  
00-844 Warszawa 

cena netto:  245 000,00 zł 
cena brutto:  264 600,00 zł 

Cena: 77,61 pkt 
 

ASCLEPIOS S. A., ul. Hubska 44, 50-502 
Wrocław 

cena netto:  243 250,00 zł 
cena brutto:  262 710,00 zł 

Cena: 78,16 pkt 
 

Konsorcjum: Lider – Urtica Sp. z o. o.,  
ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław  
i PGF S. A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 

cena netto:  222 232,50 zł 
cena brutto:  240 011,10 zł 

Cena: 85,56 pkt 
 

Bialmed Sp. z o. o., ul. M. Konopnickiej 11a, 
12-230 Biała Piska 

cena netto:  234 500,00 zł 
cena brutto:  253 260,00 zł 

Cena: 81,08 pkt 
 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 43 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 43 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 47 
Konsorcjum: 

Lider – Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław  
i 

PGF S. A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 
cena netto: 2 825,28 zł 
cena brutto: 2 966,55 zł 

 (słownie brutto: dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt pięć groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Suma punktów, które otrzymały ważne oferty konkurencyjne:  
 
Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice 

cena netto:  2 859,90 zł 
cena brutto:  3 002,89 zł 

Cena: 98,79 pkt 
 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 47 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 47 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 50 
OPTIFARMA Spółka z o. o. Sp. K. 

ul. Sokołowska 14 
05-806 Sokołów 

cena netto: 17 616,00 zł 
cena brutto: 19 025,28 zł 

 (słownie brutto: dziewiętnaście tysięcy dwadzieścia pięć złotych dwadzieścia osiem groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 
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Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ. Jest to 
jedyna oferta złożona do niniejszego postępowania w zakresie pakietu nr 50. 
 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 50 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 50 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 52 
Konsorcjum: 

Lider – Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław  
i 

PGF S. A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 
cena netto: 40 736,35 zł 
cena brutto: 43 995,26 zł 

 (słownie brutto: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia sześć 
groszy) 

suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 
 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Suma punktów, które otrzymały ważne oferty konkurencyjne:  
 
Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
Bialmed Sp. z o. o., ul. M. Konopnickiej 11a, 
12-230 Biała Piska 

cena netto:  42 925,50 zł 
cena brutto:  46 359,54 zł 

Cena: 94,90 pkt 
 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 52 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 52 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 53 
Konsorcjum: 

Lider – Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław  
i 

PGF S. A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 
cena netto: 14 271,16 zł 
cena brutto: 15 384,83 zł 

 (słownie brutto: piętnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ. Jest to 
jedyna oferta złożona do niniejszego postępowania w zakresie pakietu nr 53. 
 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 53 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 53 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 56 
Konsorcjum: 

Lider – Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław  
i 

PGF S. A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 
cena netto: 5 299,80 zł 
cena brutto: 5 723,78 zł 

 (słownie brutto: pięć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote siedemdziesiąt osiem groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Suma punktów, które otrzymały ważne oferty konkurencyjne:  
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Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice 

cena netto:  5 359,20 zł 
cena brutto:  5 787,94 zł 

Cena: 98,89 pkt 
 

Bialmed Sp. z o. o., ul. M. Konopnickiej 11a, 
12-230 Biała Piska 

cena netto:  5 491,20 zł 
cena brutto:  5 930,50 zł 

Cena: 96,51 pkt 
 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 56 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 56 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 59 
Konsorcjum: 

Lider – Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław  
i 

PGF S. A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 
cena netto: 6 778,00 zł 
cena brutto: 7 320,24 zł 

 (słownie brutto: siedem tysięcy trzysta dwadzieścia złotych dwadzieścia cztery grosze) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Suma punktów, które otrzymały ważne oferty konkurencyjne:  
 
Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice 

cena netto:  6 781,25 zł 
cena brutto:  7 323,75 zł 

Cena: 99,95 pkt 
 

ASCLEPIOS S. A., ul. Hubska 44, 50-502 
Wrocław 

cena netto:  6 975,75 zł 
cena brutto:  7 533,81 zł 

Cena: 97,16 pkt 
 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 59 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 59 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 62 
Konsorcjum: 

Lider – Urtica Sp. z o. o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław  
i 

PGF S. A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź 
cena netto: 6 631,00 zł 
cena brutto: 7 161,48 zł 

 (słownie brutto: siedem tysięcy sto sześćdziesiąt jeden złotych czterdzieści osiem groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 

 
Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ. Jest to 
jedyna oferta złożona do niniejszego postępowania w zakresie pakietu nr 62. 
 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 62 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 62 nie odrzucono żadnej oferty. 
 

PAKIET nr 66 
Profarm PS Sp. z o. o. 

ul. Słoneczna 96 
05-500 Stara Iwiczna 

cena netto: 23 555,00 zł 
cena brutto: 25 439,40 zł 

 (słownie brutto: dwadzieścia pięć tysięcy czterysta trzydzieści dziewięć złotych czterdzieści groszy) 
suma punktów, które otrzymała oferta: 100 pkt 
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Ww. oferta przedstawia najkorzystniejszą cenę oraz spełnia wszystkie wymagania opisane w SIWZ.  
 
Suma punktów, które otrzymały ważne oferty konkurencyjne:  
 
Oferent Zaoferowana cena Przyznane punkty 
Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9, 
40-273 Katowice 

cena netto:  25 135,00 zł 
cena brutto:  27 145,80 zł 

Cena: 93,71 pkt 
 

 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 66 nie wykluczono żadnego Wykonawcy. 
Zamawiający informuje, iż w zakresie pakietu nr 66 nie odrzucono żadnej oferty. 
 
 
 
UWAGA: Zamawiaj ący uprzejmie informuje, iż niebawem dokona rozstrzygnięcia niniejszego 
postępowania przetargowego w zakresie pozostałych pakietów. 
 
Zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych:  
Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183,  
w terminie: nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, 
jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli 
zostało przesłane w inny sposób – w przypadku zamówień, których wartość jest równa lub przekracza  kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8. 
oraz zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1) ppkt a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych: 
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów,  
o których mowa w ust. 1, jeżeli: w postępowaniu o udzielenie zamówienia w przypadku trybu przetargu 
nieograniczonego złożono tylko jedną ofertę. 
 
Stosowne ogłoszenie o wynikach postępowania ukazało się na stronie internetowej Zamawiającego 
www.raszeja.poznan.pl. 
 
Prosimy o niezwłoczne potwierdzenie otrzymania pisma SR/XV-270-44(56)-EFK/18 na nr fax  
+48 61 848-49-90 lub na adres efilipiak@raszeja.poznan.pl : 
 
Potwierdzam, iż w sposób czytelny otrzymaliśmy niniejsze pismo dnia ……………………..  
liczba stron …………………… 
Czytelny podpis i pieczątka: ……………………………… 
 
 
 
 

Z poważaniem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Do wiadomości: wszyscy biorący udział w niniejszym postępowaniu Wykonawcy. 


