
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 

ZAMÓWIENIE  Nr  2 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:  
OFERTA 04 /2017 – Sanofi – Aventis Sp. z o.o.  00-203 Warszawa;                                 
                                            ul. Bonifraterska 17 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :                                                           
OFERTA 04 /2017 – Sanofi – Aventis Sp. z o.o.  00-203 Warszawa;                                 
                                            ul. Bonifraterska 17 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. , ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  53,70 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         93,70 pkt. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                      ZAMÓWIENIE  Nr  2A                                                                                                                      
  1. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 , art. 92 ust. 1 pkt. 7) oraz  art. 93 ust.1 pkt. 1)   



ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z p. zm.) Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców  o 
unieważnieniu przedmiotowego postępowania - ZAMÓWIENIE  Nr  2A         
Uzasadnienie faktyczne: 
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
jak też nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od 
Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu . 
Uzasadnienie prawne: 
 Art. 93 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze  zm.)                                          
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 

ZAMÓWIENIE  Nr  3 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 01 /2017 – Medicus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Akcyjna 43-100 Tychy  
                                        ul. Towarowa 23A 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :                                                           
 
OFERTA 01 /2017 – Medicus Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Akcyjna 43-100 Tychy  
                                        ul. Towarowa 23A 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OFERTA 03 /2017 – Promedica Toruń Sp. z o.o. Spółka Komandytowa;                                     
87-100 Toruń ; ul. Grudziądzka  159 A 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              - 48,97 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego         -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja        88,97 pkt. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 

 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                ZAMÓWIENIE  Nr  4                                                                        



1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 07 /2017 – CENTRALA  FARMACEUTYCZNA  CEFARM S.A.;                                                     
                                      01-248 Warszawa ; ul. Jana Kazimierza 16 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
OFERTA 07 /2017 – CENTRALA  FARMACEUTYCZNA  CEFARM S.A.;                                                     
                                      01-248 Warszawa ; ul. Jana Kazimierza 16 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                    ZAMÓWIENIE  Nr  5                                                                                                                      
  1. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 , art. 92 ust. 1 pkt. 7) oraz  art. 93 ust.1 pkt. 1)   
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z p. zm.) Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców  o 
unieważnieniu przedmiotowego postępowania - ZAMÓWIENIE  Nr  5         
Uzasadnienie faktyczne: 
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
jak też nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od 
Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu . 
Uzasadnienie prawne: 
 Art. 93 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze  zm.)                                          
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                               ZAMÓWIENIE  Nr  6                                                                                                
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 09 /2017 – Bialmed  Sp. z o.o. ;12-230 Biała Piska ;                                                                
                                           ul. Marii Konopnickiej  11a                                           



PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
OFERTA 09 /2017 – Bialmed  Sp. z o.o. ;12-230 Biała Piska ;                                                                
                                           ul. Marii Konopnickiej  11a                                           
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                         ZAMÓWIENIE  Nr  7                                                                                               
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. , ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. , ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 



informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                         ZAMÓWIENIE  Nr  8                                                                                                                      
  1. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 , art. 92 ust. 1 pkt. 7) oraz  art. 93 ust.1 pkt. 1)   
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z p. zm.) Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców  o 
unieważnieniu przedmiotowego postępowania - ZAMÓWIENIE  Nr  8         
Uzasadnienie faktyczne: 
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
jak też nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od 
Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu . 
 
Uzasadnienie prawne: 
 Art. 93 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze  zm.)                                          
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                          ZAMÓWIENIE  Nr  9                                                                                              
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. , ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. , ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 



 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                       ZAMÓWIENIE  Nr  10                                                                                          
  1. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 , art. 92 ust. 1 pkt. 7) oraz  art. 93 ust.1 pkt. 1)   
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z p. zm.) Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców  o 
unieważnieniu przedmiotowego postępowania - ZAMÓWIENIE  Nr  10        
Uzasadnienie faktyczne: 
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
jak też nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od 
Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu . 
Uzasadnienie prawne: 
 Art. 93 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze  zm.)                                          
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g.          
                                                        ZAMÓWIENIE  Nr  11                                                                                              
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. , ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. , ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OFERTA 12 /2017 – ASCLEPIOS  S.A.  ul. HUBSKA  44    50-502 WROCŁAW     
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  57,48 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                        -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         97,48 pkt. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 



 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                     ZAMÓWIENIE  Nr  12                                                                                              
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 05 /2017 – AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Toruń 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
 
OFERTA 05 /2017 – AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Toruń 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 OFERTA 09 /2017 – Bialmed  Sp. z o.o. ;12-230 Biała Piska ;                                                                
                                           ul. Marii Konopnickiej  11a                 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  56,10 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                        -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         96,10 pkt. 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                          ZAMÓWIENIE  Nr  13                                                                                              
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. , ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  



Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. , ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OFERTA 12 /2017 – ASCLEPIOS  S.A.  ul. HUBSKA  44    50-502 WROCŁAW     
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  50,38 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                        -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         990,38 pkt. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                          ZAMÓWIENIE  Nr  14                                                                                              
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 04 /2017 – Sanofi – Aventis Sp. z o.o.  00-203 Warszawa;                                 
                                            ul. Bonifraterska 17 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
OFERTA 04 /2017 – Sanofi – Aventis Sp. z o.o.  00-203 Warszawa;                                 
                                            ul. Bonifraterska 17 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. , ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                             -  26,71 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       



PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja        66,71 pkt. 
 
OFERTA 12 /2017 – ASCLEPIOS  S.A.  ul. HUBSKA  44    50-502 WROCŁAW     
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  24,96 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                        -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         64,96 pkt. 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                        ZAMÓWIENIE  Nr  15                                                                                     
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. , ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. , ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                           
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
 



Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                         ZAMÓWIENIE  Nr  16                                                                                              
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 12 /2017 – ASCLEPIOS  S.A.  ul. HUBSKA  44    50-502 WROCŁAW    
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
 
OFERTA 12 /2017 – ASCLEPIOS  S.A.  ul. HUBSKA  44    50-502 WROCŁAW    
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g.                                                                                  
                                                      ZAMÓWIENIE  Nr  17                                                                                              
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 12 /2017 – ASCLEPIOS  S.A.  ul. HUBSKA  44    50-502 WROCŁAW     
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
 
OFERTA 12 /2017 – ASCLEPIOS  S.A.  ul. HUBSKA  44    50-502 WROCŁAW     
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   



                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ,               ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                             -  35,29 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja        75,29 pkt. 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                       ZAMÓWIENIE  Nr  18                                                                                             
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ,               ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ,               ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OFERTA 12 /2017 – ASCLEPIOS  S.A.  ul. HUBSKA  44    50-502 WROCŁAW 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                             -  59,11 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja        99,11 pkt. 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 



informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                   ZAMÓWIENIE  Nr  19                                                                                              
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 06 /2017 – „ANMAR” Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22 ; 43-100 Tychy 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
OFERTA 06 /2017 – „ANMAR” Sp. z o.o. Sp. K. ul. Strefowa 22 ; 43-100 Tychy 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                          ZAMÓWIENIE  Nr  20                                                                                                                     
  1. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 , art. 92 ust. 1 pkt. 7) oraz  art. 93 ust.1 pkt. 1)   
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z p. zm.) Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców  o 
unieważnieniu przedmiotowego postępowania - ZAMÓWIENIE  Nr  20        
Uzasadnienie faktyczne: 
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
jak też nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od 
Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu . 
Uzasadnienie prawne: 
 Art. 93 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. 



Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze  zm.)                                          
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g.          
                                                    ZAMÓWIENIE  Nr  21                                                                                             
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 12 /2017 – ASCLEPIOS  S.A.  ul. HUBSKA  44    50-502 WROCŁAW 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
OFERTA 12 /2017 – ASCLEPIOS  S.A.  ul. HUBSKA  44    50-502 WROCŁAW 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                     ZAMÓWIENIE  Nr  22                                                                                             
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 10 /2017 – Konsorcjum firm: PGF URTICA  Sp. z o.o (lider)                                             
ul. Krzemieniecka 12, 54-613 Wrocław   ;   PGF S.A.  ul. Zbąszyńska 3 , 91-342 Łódź  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
OFERTA 10 /2017 – Konsorcjum firm: PGF URTICA  Sp. z o.o (lider)                                             
ul. Krzemieniecka 12, 54-613 Wrocław   ;   PGF S.A.  ul. Zbąszyńska 3 , 91-342 Łódź  



PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                        ZAMÓWIENIE  Nr  23                                                                                                                     
  1. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 , art. 92 ust. 1 pkt. 7) oraz  art. 93 ust.1 pkt. 1)   
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z p. zm.) Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców  o 
unieważnieniu przedmiotowego postępowania - ZAMÓWIENIE  Nr  23        
Uzasadnienie faktyczne: 
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
jak też nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od 
Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu . 
Uzasadnienie prawne: 
 Art. 93 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze  zm.)                                          
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g.          
                                                          ZAMÓWIENIE  Nr  24                                                                                           
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ,               ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ,               ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                              
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
OFERTA 12 /2017 – ASCLEPIOS  S.A.  ul. HUBSKA  44    50-502 WROCŁAW 



PUNKTY za kwotę oferty  brutto                             -  58,87 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja        98,87 pkt. 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                              ZAMÓWIENIE  Nr  25                                                                                              
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. , ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. , ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OFERTA 08 /2017 – PROFARM   PS  Sp. z o.o. ; 05-500 STARA IWICZNA ;                                                          
                                                 ul. SŁONECZNA  96 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  52,91 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                             -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego               -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja              92,91 pkt. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 



podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g.                                                                  
                                                       ZAMÓWIENIE  Nr  26                                                                                            
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ,               ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ,               ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                      ZAMÓWIENIE  Nr  27                                                                                            
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ,               ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  



W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ,               ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                    ZAMÓWIENIE  Nr  28                                                                                              
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 05 /2017 – AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Toruń 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
 
OFERTA 05 /2017 – AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Toruń 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g.  
 



 

                                                         ZAMÓWIENIE  Nr  29                                                                                                                     
  1. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 , art. 92 ust. 1 pkt. 7) oraz  art. 93 ust.1 pkt. 1)   
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z p. zm.) Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców  o 
unieważnieniu przedmiotowego postępowania - ZAMÓWIENIE  Nr  29        
Uzasadnienie faktyczne: 
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
jak też nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od 
Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu . 
Uzasadnienie prawne: 
 Art. 93 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze  zm.)                                          
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g.          

 

                                                      ZAMÓWIENIE  Nr  30                                                                                            
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ,               ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ,               ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                       
 
 
 



ZAMÓWIENIE  Nr  31 
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 05 /2017 – AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Toruń 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
 
OFERTA 05 /2017 – AESCULAP CHIFA Sp. z o.o. ul. Tysiąclecia 14; 64-300 Toruń 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                       -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego          -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja         100 pkt. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
OFERTA 02 /2017 – Baxter Polska Sp. z o.o. 00-380 Warszawa ;                                                                    
ul. Kruczkowskiego  8 
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                                   -  47,81 pkt.                                                                                                             
PUNKTY za termin  płatności                                             -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego               -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja              87,81 pkt. 
 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g. 
                                                   

ZAMÓWIENIE  Nr  32 
  1. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 , art. 92 ust. 1 pkt. 7) oraz  art. 93 ust.1 pkt. 1)   
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
2164 z p. zm.) Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców  o 
unieważnieniu przedmiotowego postępowania - ZAMÓWIENIE  Nr  32       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Uzasadnienie faktyczne: 
W przedmiotowym postępowaniu nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu 
jak też nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od 
Wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu . 
Uzasadnienie prawne: 
 Art. 93 ust.1 pkt. 1) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. 
Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze  zm.)                                          

 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g.                

         
                                                        ZAMÓWIENIE  Nr  33                                                                                            
1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia 
najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ,               ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                    
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
Uzasadnienie wyboru:  
Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie 
kryteriów oceny ofert określonych Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała 
najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia.  
 
W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty :    
OFERTA 11/2017  -  Farmacol  S.A.( lider ) , Farmacol- Logistyka Sp. z o.o. ,               ul. 
Rzepakowa 2 ,   40-541 Katowice  
PUNKTY za kwotę oferty  brutto                              -  60 pkt.                                                                                                                
PUNKTY za termin  płatności                                  -  30 pkt.                                                                       
PUNKTY za czas  dostawy zamów. zęściowego     -  10 pkt.                                   
                                         Łączna   punktacja       100 pkt. 
2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni 
Wykonawcy. 
3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty. 
4. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający 
informuje Wykonawców, o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów w prowadzonym 
postępowaniu. 
5. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin 
podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym Wykonawcą, w zakresie poszczególnych 
zamówień. 
 
Środki ochrony prawnej 
Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony 
prawnej", art. od 179 do 198g.    
                                                  

ZAMÓWIENIE  Nr  34 

1. Działając na podstawie art. 93 ust. 3 , art. 92 ust. 1 pkt. 7) oraz  art. 93 ust.1 pkt. 1) ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z 
p. zm.) Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców  o unieważnieniu 
przedmiotowego postępowania - ZAMÓWIENIE  Nr  34 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


