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wg rozdzielnika 

NR POSTĘPOWANIA: DZP.272-23/13 

Przetarg nieograniczony pn. " Dostawa szczepionek ". 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ W ZAKRESIE PAKIETU 

NR 6 ORAZ  UNIEWAŻNIU POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PAKIRTU NR 1,2,3,4,5  

I ODRZUCENIU OFERTY 

 

Zgodnie z art. 92 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz. 907.) 
Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie informuje, iż w 

przedmiotowym postępowaniu do realizacji zamówienia wybrano firmę:  

- w zakresie pakietu nr 6: Interpharma sp. z o.o., ul. Zabrska 17a, 44-100 Gliwice 

Oferta nr 1 jest zgodna z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spełnia wszystkie jej 

wymogi oraz w świetle kryterium oceny ofert – cena 100%, jest to najkorzystniejsza oferta; 

 

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert: 

Nr oferty Nazwa (firma) i adres wykonawcy 

Pakiet 6 

Cena (PLN) 

/ Liczba punktów 

1 INTERPHARMA Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Zabrska 17a 
8 811,00 

/ 100 

 

Zamawiający zawiadamia również iż: 

I. oferta firmy: „INTERPHARMA” sp. z o.o., ul. Zabrska 17A, 44-100 Gliwice została 

odrzucona w zakresie pakietu nr 1 z postępowania na podstawie art. 89 ust.1  pkt. 2 ustawy ponieważ 

jej treść nie odpowiada treść SIWZ oraz nie zachodzą przesłanki z art. 87 ust. 2 pkt. 3.  

Uzasadnienie:  

Zamawiający w SIWZ w pkt.3.9. wymagał: „Okres przydatności towaru do użytku nie może być 

krótszy niż 12  miesięcy od daty dostawy. Za jakość odpowiedzialny jest Wykonawca przez okres 

ważności” oraz w projekcie umowy w §8 ust. 1 „Wykonawca gwarantuje, że przedmiot umowy jest 

dobrej jakości, wolny od wad i o co najmniej rocznym terminie ważności liczonym od dnia dostawy 

oraz posiada wymagane atesty i dopuszczenia do obrotu”, natomiast Wykonawca zastrzegł, iż nie jest 

w stanie zapewnić okresu ważności 12 miesięcy od momentu zamówienia przez Zamawiającego 

szczepionki przeciwko grypie VAXIGRIP 0,5 ml. 

 

II. Przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione w zakresie pakietu 1,2,3,4,5 na podstawie art. 

93 ust. 1 pkt. 1, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

 

III. umowa o udzielenie zamówienia w zakresie pakietu nr 6 może zostać zawarta od dnia 

23.08.2013r. 

Otrzymują: 

 Wykonawca, który złożył ofertę w/w postępowaniu  

 strona internetowa 

 tablica ogłoszeń 

 a/a 


