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Żary, 18 marca 2021 r. 

Nasz znak: 105.KSzWzPSPZOZ-DZP-2612-2-K-2021  

INFORMACJA NR 4  

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia na realizację dostaw pn.: „Sukcesywna 

dostawa leków objętych programem lekowym  dotyczącym  leczenia umiarkowa-

nej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób dorosłych, którzy kwalifikują 

się do leczenia ogólnego i dostawa wlewu do pęcherza moczowego szczepionki 

BCG ze wskazaniem do stosowania leczenia nieinwazyjnego raka nabłonka pę-

cherza moczowego” 

OGŁOSZENIE O WYBORZE  

Zamawiający, 105. Kresowy Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej w Żarach, na podstawie art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 

roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019 poz. 2019 z późn.zm. – dalej: „ustawa 

Pzp”) informuje, że w dniu 18 marca 2021 r. dokonał wyboru najkorzystniejszych ofert 

w postępowaniu.  

Zadanie nr 1 – „Dostawa leku biologicznego Guselkumab objętego programem lekowym  

dotyczącym  - leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób 

dorosłych , którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego” 

 

1. JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ WYBRANO:  

Ofertę nr 1 złożoną przez firmę Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o. ul. Iłżecka 24 02-135 

Warszawa, z ceną ofertową netto 98 316,32 zł, brutto 106 181,63 zł / słownie: sto sześć 

tysięcy sto osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt trzy grosze.  

2. UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:  

Oferta wskazana powyżej zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP uzyskała największą liczbę 

punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia 

i jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na realizację zadania nr 1. 

KRYTERIA OCENY OFERT:  

1) CENA (C) 106 181,63  zł  -   100,00 pkt. 

ŁĄCZNA PUNKTACJA PRZYZNANA OFERCIE  100,00 pkt. 

 

Zadanie nr 2- „Dostawa leku biologicznego Adalimumab  objętego programem lekowym  

dotyczącym  - leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób 

dorosłych , którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego” 

 

1. JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ WYBRANO:  

Ofertę nr 2 złożoną przez firmę Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wro-

cław, z ceną ofertową netto 9 644,48 zł, brutto 10 416,04 zł / słownie: dziesięć tysięcy 

czterysta szesnaście złotych i cztery   

2. UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:  
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Oferta wskazana powyżej zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP uzyskała największą liczbę 

punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia 

spośród złożonych w postępowaniu na realizację zadania nr 2. 

KRYTERIA OCENY OFERT:  

1) CENA (C) 10 416,04 zł  -   100,00 pkt. 

ŁĄCZNA PUNKTACJA PRZYZNANA OFERCIE  100,00 pkt. 

3. POZOSTAŁE OFERTY ZŁOŻONE W POSTĘPOWANIU:   

Nr ofer-

ty  

Nazwa i adres Wykonawcy  Cena (C) Punktacja 

4 Salus International Sp. z o.o. 

ul. Pułaskiego 9 

40-273 Katowice 

11 284,19 92,31 

3 Farmacol Logistyka Sp. z o.o. 

ul. Szopienicka 77 

40-431 Katowice 

13 063,68 79,73 

5 Komtur Polska Sp. z o.o. 

Plac Farmacji 1 

02-699 Warszawa 

13 413,43 77,65 

 

Zadanie nr 3- „Dostawa leku biologicznego  Ixekizumab  objętego programem lekowym  

dotyczącym  - leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej u osób 

dorosłych , którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego” 

 

1. JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ WYBRANO:  

Ofertę nr 2 złożoną przez firmę Urtica Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wro-

cław, z ceną ofertową netto 131 944,20 zł, brutto 142 499,74 zł / słownie: sto czterdzieści 

dwa tysiące czterysta  dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze.  

2. UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:  

Oferta wskazana powyżej zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP uzyskała największą liczbę 

punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia 

i jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na realizację zadania nr 3. 

KRYTERIA OCENY OFERT:  

1) CENA (C) 142 499,74  zł  -   100,00 pkt. 

ŁĄCZNA PUNKTACJA PRZYZNANA OFERCIE  100,00 pkt. 

 

Zadanie nr 4- „Dostawa leku biologicznego Ustekinumab  objętego programem leko-

wym  dotyczącym  - leczenia umiarkowanej i ciężkiej postaci łuszczycy plackowatej 

u osób dorosłych , którzy kwalifikują się do leczenia ogólnego” 

 

1. JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ WYBRANO:  

Ofertę nr 1 złożoną przez firmę Janssen-Cilag Polska Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 

Warszawa, z ceną ofertową netto 155 900,52 zł, brutto 168 372,56 zł / słownie: sto sześć-

dziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt sześć groszy.  
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2. UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:  

Oferta wskazana powyżej zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP uzyskała największą liczbę 

punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia 

i jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na realizację zadania nr 4. 

KRYTERIA OCENY OFERT:  

1) CENA (C) 168 372,56  zł  -   100,00 pkt. 

ŁĄCZNA PUNKTACJA PRZYZNANA OFERCIE  100,00 pkt. 

 

Zadanie nr 5- „Dostawa wlewu do pęcherza moczowego szczepionki BCG ze wskaza-

niem do stosowania leczenia nieinwazyjnego raka nabłonka pęcherza moczowego” 

 

1. JAKO NAJKORZYSTNIEJSZĄ OFERTĘ WYBRANO:  

Ofertę nr 4 złożoną przez firmę Salus International Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 

Katowice, z ceną ofertową netto 83 223,60 zł, brutto 89 881,49 zł / słownie: osiemdziesiąt 

dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt jeden złotych i czterdzieści dziewięć złotych.  

2. UZASADNIENIE WYBORU OFERTY:  

Oferta wskazana powyżej zgodnie z art. 239 ust. 1 ustawy PZP uzyskała największą liczbę 

punktów na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia 

i jest jedyną ofertą złożoną w postępowaniu na realizację zadania nr 5. 

KRYTERIA OCENY OFERT:  

1) CENA (C) 89 881,49 zł  -   100,00 pkt. 

ŁĄCZNA PUNKTACJA PRZYZNANA OFERCIE  100,00 pkt. 

 

 

 

 

Data, miejscowość:        Żary, 18 marca 2021 r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zastępca Kierownika Działu Zamówień Publicznych  

Maria Patrzylas, tel. 68 470 78 74 / 696 556 226 

e-mail: m.patrzylas@105szpital.pl 
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