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                                                                                                  Wszyscy uczestnicy postępowania 

                  

Nr sprawy ZP/01/2023                                                                                 

Przedmiot postępowania:  
DOSTAWA PRODUKTÓW LECZNICZYCH, PŁYNÓW INFUZYJNYCH I WYROBÓW MEDYCZNYCH 
do Samodzielnego Publicznego Klinicznego Szpitala Okulistycznego 

 

 
ZAWIADOMIENIE  

O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ  

w zakresie pakietu nr 10– Leki oczne - Brolucizumab 

                Zamawiający tj. Samodzielny Publiczny Kliniczny Szpital Okulistyczny, działając na podstawie 

art. 253 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., 

poz.1710 ze zm.) informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu 

nieograniczonego (art. 132 ustawy Pzp) na dostawę produktów leczniczych, płynów infuzyjnych i 

wyrobów medycznych, za najkorzystniejszą uznana została oferta n/wym. Wykonawcy: 

FARMACOL - LOGISTYKA Sp. z o. o. 

40-431 Katowice, ul. Szopienicka 77 

 

Uzasadnienie wyboru –– jest to oferta, które spełnia wszystkie wymogi ustawy – Prawo zamówień 

publicznych, wymagania określone w specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), a także uzyskała 

najkorzystniejszą ilość punktów w ramach kryterium „cena” w odniesieniu do pakietu nr 10. 

 

 

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert: 

       Nr oferty 
 

Wykonawca 
Liczba pkt w kryterium 

“cena” 
Łączna ilość 

pkt. 

 

4 
URTICA Sp. z o. o. 
54-613 Wrocław, ul. Krzemieniecka 120 

 
99,99 99,99 

7 
FARMACOL – LOGISTYKA Sp. z o. o. 
40-431 Katowice, ul. Szopienicka 77 

 
100,00 

100,00 
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Informacja o terminie zawarcia umowy. 

     Zgodnie z art. 264 ustawy – Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zawiera umowę w sprawie 

przedmiotowego zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania 

zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu 

środków komunikacji elektronicznej.  

     W tej sytuacji termin zawarcia umowy w zakresie pakietu nr 10 ustala się na dzień 04.04.2023 r. 

 

Zamawiający informuje jednocześnie, że rozstrzygnięcie postępowania w zakresie 

pozostałych pakietów nastąpi w terminie późniejszym. O sposobie rozstrzygnięcia 
Zamawiający poinformuje w odrębnym zawiadomieniu. 

 

 
                                                                                     Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
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