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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:18158-2022:TEXT:PL:HTML

Polska-Czeladź: Roztwory lecznicze
2022/S 010-018158

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Wyniki postępowania

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
Adres pocztowy: ul. Szpitalna 40
Miejscowość: Czeladź
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 41-250
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Umów
E-mail: przetargi@pzzoz.bedzin.pl 
Tel.:  +48 327312219
Faks:  +48 322651430
Adresy internetowe:
Główny adres: http://pzzoz.bedzin.pl

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Inny rodzaj: samodzielny publiczny zespół zakładów opieki zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
Dostawa płynów infuzyjnych.
Numer referencyjny: DZA.381.34.2021

II.1.2) Główny kod CPV
33692000 Roztwory lecznicze

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych. Szczegółowe wymagania 
Zamawiającego co do przedmiotu dostawy zostały przedstawione w Formularzu asortymentowo - cenowym 
(Załączniku nr 3 do SWZ) oraz we wzorze umowy (Załączniki nr 7 do SWZ).

II.1.6) Informacje o częściach

14/01/2022 S10
https://ted.europa.eu/TED

1 / 6

mailto:przetargi@pzzoz.bedzin.pl
http://pzzoz.bedzin.pl


Dz.U./S S10
14/01/2022
18158-2022-PL

2 / 6

To zamówienie podzielone jest na części: tak

II.1.7) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT)
Wartość bez VAT: 1 009 060.60 PLN

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33692000 Roztwory lecznicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą następować do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, ul. Małachowskiego 12, 42-500 Będzin lub do 
pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Czeladzi, ul. Szpitalna 40.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych. Szczegółowe wymagania 
Zamawiającego co do przedmiotu dostawy zostały przedstawione w Formularzu asortymentowo - cenowym 
(Załączniku nr 3 do SWZ) oraz we wzorze umowy (Załączniki nr 7 do SWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: KRYTERIUM TERMIN DOSTAW CZEŚCIOWYCH / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33692000 Roztwory lecznicze

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL22B Sosnowiecki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dostawy będą następować do Apteki Szpitalnej Zamawiającego, ul. Małachowskiego 12, 42-500 Będzin lub do 
pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego w Czeladzi, ul. Szpitalna 40.

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa płynów infuzyjnych.Szczegółowe wymagania 
Zamawiającego co do przedmiotu dostawy zostały przedstawione w Formularzu asortymentowo - cenowym 
(Załączniku nr 3 do SWZ) oraz we wzorze umowy (Załączniki nr 7 do SWZ).

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości - Nazwa: KRYTERIUM TERMIN DOSTAW CZEŚCIOWYCH / Waga: 40
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Cena - Waga: 60

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2021/S 211-550630

IV.2.8) Informacje o zakończeniu dynamicznego systemu zakupów

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

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 1

Część nr: 1

Nazwa:
Pakiet nr 1

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/12/2021

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

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Hurtownia Farmaceutyczna MEDIFARM Sp. z o.o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 243183096
Adres pocztowy: ul. Bławatków 6
Miejscowość: Tychy
Kod NUTS: PL22 Śląskie
Kod pocztowy: 43-100
Państwo: Polska
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Wykonawcą jest MŚP: tak

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 988 160.60 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 917 217.22 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

Sekcja V: Udzielenie zamówienia
Zamówienie nr: 2

Część nr: 2

Nazwa:
Pakiet nr 2

Zamówienie/zamówienie na część zostaje udzielone: tak

V.2) Udzielenie zamówienia

V.2.1) Data zawarcia umowy:
21/12/2021

V.2.2) Informacje o ofertach
Liczba otrzymanych ofert: 2
Liczba ofert otrzymanych od MŚP: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z innych państw członkowskich UE: 0
Liczba ofert otrzymanych od oferentów z państw niebędących członkami UE: 0
Liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną: 2
Zamówienie zostało udzielone grupie wykonawców: nie

V.2.3) Nazwa i adres wykonawcy
Oficjalna nazwa: Urtica Sp. z o. o.
Krajowy numer identyfikacyjny: 932081801
Adres pocztowy: ul. Krzemieniecka 120
Miejscowość: Wrocław
Kod NUTS: PL51 Dolnośląskie
Kod pocztowy: 54-613
Państwo: Polska
Wykonawcą jest MŚP: nie

V.2.4) Informacje na temat wartości zamówienia/części (bez VAT)
Początkowa szacunkowa całkowita wartość zamówienia/części: 20 900.00 PLN
Całkowita końcowa wartość umowy/części: 21 963.74 PLN

V.2.5) Informacje na temat podwykonawstwa

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

1.Do oferty należy dołączyć: 1.1.Pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa 
pełnomocnik; 1.2.Pełnomocnictwo dla Pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia-dotyczy ofert składanych przez Wykonawców 
wspólnieubiegających się o udzielenie zamówienia; 1.3.Formularz Ofertowy wg wzoru- Zał. nr1 do SWZ. Do 
przygotowania oferty zaleca się wykorzystanie Formularza Oferty- wzór stanowi Zał. nr1 do SWZ. W przypadku, 
gdy Wykonawca nie korzysta z przygotowanego przez Zamawiającego wzoru, w treści oferty należy zamieścić 
wszystkie informacje wymagane w Formularzu Ofertowym. 1.4.Formularz asortymentowo-cenowy wg wzoru 
stanowiącego Zał. nr3 do SWZ.1.5Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji 
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niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych 
podmiotów według wzoru stanowiącego-nie dotyczy. 1.6 Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Zał. nr2 do SWZ. 1.7 
Przedmiotowe środki dowodowe. Ofertę oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawyPzp (JEDZ) 
składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej. 2. Wykaz podmiotowych środków dowodowych: 
2.1.Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, spełnianiu 
warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym przez Zamawiającego w Zał. nr 2 do SWZ. 
2.2.Oświadczenie, o którym mowa w pkt.1, składa się na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu 
zamówienia, sporządzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu 
wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5stycznia2016r. ustanawiającym standardowy formularz JEDZ (Dz. 
Urz. UE L 3 z 06.01.2016, str. 16). 2.3.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców 
jednolity dokument JEDZ składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia 
te mają potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie,w 
jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 2.4.Zamawiający nie 
żąda od wykonawcy złożenia jednolitego dokumentu (JEDZ) dotyczącego podwykonawcy, któremu zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia. 2.5.Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wezwie 
Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie,nie krótszym 
niż 10dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:a)Zezwolenie/licencje Głównego 
Inspektora Farmaceutycznego na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej lub dokumentpotwierdzający,że 
Wykonawca jest podmiotem uprawnionym do wprowadzania do obrotu danego produktu leczniczego lub inny 
właściwy dokument potwierdzający uprawnienia Wykonawcy do wprowadzania do obrotu na terenie Polski 
produktów leczniczych,zgodnie z ustawą z dnia 06września 2001r. Prawofarmaceutyczne. b)Informacji z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.108 ust.1 pkt 1, 2 i 4 ustawy PZP, wystawiona nie 
wcześniej niż 6miesięcy przed jej złożeniem. c)Oświadczenia wykonawcy w zakresie określonym w art.108 
ust.l pkt5 ustawy Pzp o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 
16utego2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021r. poz. 275) z innym Wykonawcą, który 
złożył odrębną ofertę w postępowaniu, albo oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz 
z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty niezależnie od innego Wykonawcy 
należącego do tej samej grupy kapitałowej. Oświadczenie Wykonawca może sporządzić zgodnie ze wzorem 
stanowiącym Zał. nr4 do SWZ. d)Oświadczenia Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu 
JEDZ na dzień składania oświadczenia, w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art.108 
ust.1 pkt. 3-6 ustawyPzp) -.Zał nr 6 do SWZ

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
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Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz 
poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Pzp.
2.Odwołanie przysługuje na:
2.1 niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
2.2 zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, do której Zamawiający był obowiązany na 
podstawie Pzp.
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo w formie elektronicznej 
albo w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym.
4. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej oraz postanowienie Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, o którym 
mowa wart. 519 ust. 1 PZP, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do 
sądu. Skargę wnosi się do Sądu Okręgowego w Warszawie za
pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej.
5. Szczegółowe informacje dotyczące środków ochrony prawnej określone są w Dziale IX "Środki ochrony 
prawnej" Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
10/01/2022

14/01/2022 S10
https://ted.europa.eu/TED

6 / 6


