
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotne j 
32-700 Bochnia, ul. Floris 16   tel. 14-612-44-67; 14-611-70-28;  fax: 14-611-63-11 

Oznaczenie sprawy :      14 /ZP/SPMZOZ/2016 

 1

 

oznaczenie sprawy 14/ZP/SPMZOZ/2016                                       internet + tablica ogłoszeń                     
                                                                        
 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
                                                                                                                                          
Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.  
    

ZAKUP i DOSTAWA  SZCZEPIONEK 
 dla 

 Samodzielnego Publicznego Miejskiego Zakładu Opieki Zdrowotnej             
w  Bochni ul. Floris 16 

 

Zamówienie było ogłoszone w Biuletynie Zamówie ń 
Publicznych - Nr 337143-2016 w dniu 06-11-2016r., 

na stronie internetowej i tablicy ogłosze ń 
Zamawiaj ącego  

 

Na podstawie art. 92 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – prawo zamówień 
publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm. ) 

      Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w  Bochni ul. Floris 16 
informuje, że w  przeprowadzonym postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego 
otrzymano 2 ważne oferty.  
W poszczególnych zadaniach wybrano najkorzystniejsze oferty  złożone przez 
Wykonawców :  
        

Zadanie  
nr   

Produkt Nazwa (firma) i adres 
wykonawcy   

Wartość 
punktowa 
zadania 

1. 

BEXSERO 
Szczepionka przeciw meningokokom grupy B (rDNA),    
złożona, adsorbowana, dla dzieci powyżej 2 m-cy 
Postać farmaceutyczna: zawiesina do wstrzykiwań w 
ampułko-strzykawce 

GSK  Services sp. z o.o.   
60-322 Poznań  

ul. Grunwaldzka 189 

100,00  

6. 

HEXACIMA 
Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi 
(bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu 
wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis(inaktywowana) i 
haemophilus typ b, (skoniugowana), adsorbowana, dla 
dzieci od 6 tyg. do 2 lat 
Postać farmaceutyczna: Zawiesina do wstrzykiwań w 
ampułko-strzykawce 

INTERPHARMA  sp. z o.o. 
44-100 Gliwice, 
ul. Zabrska 17a 

 

100,00 

8. 

INFANRIX HEXA  0,5ml 
Szczepionka przeciwko( DTPa+IPV+Hib +WZWB) 
stosowana w profilaktyce błonicy, tężca, krztuśca, 
wirusowego zapalenia wątroby typu B, poliomyelitis 
(inaktywowana) i przeciwko Haemophilus typ B 
skoniungowana (adsorbowana),   dla dzieci od 2-go m-
ca życia  do 36 m-ca życia 
Postać farmaceutyczna: proszek i zawiesina do 
sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań  0,5 ml 

GSK  Services sp. z o.o.   
60-322 Poznań  

ul. Grunwaldzka 189 
100,00 
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9. 

NIMENRIX 
Szczepionka skoniugowana przeciw meningokokom z 
grupy A, C,W-135, Y 0,5ml , 
 Postać farmaceutyczna: proszek i rozpuszczalnik do 
sporządzenia roztworu do wstrzyknięć w 

ampułkostrzykawce. 

INTERPHARMA  sp. z o.o. 
44-100 Gliwice, 
ul. Zabrska 17a 

 

100,00 

10. 

PENTAXIM 
Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi 
(bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis 
(inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), 
adsorbowana, od 12-go m-ca życia 
Postać farmaceutyczna: proszek i zawiesina do 
sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-
strzykawce 

INTERPHARMA  sp. z o.o. 
44-100 Gliwice, 
ul. Zabrska 17a 

 

100,00 

11. 

PREVENAR 13V 0,5ml 
Szczepionka przeciw pneumokokom polisacharydowa, 
skoniugowana (13-walentna, adsorbowana) 
Postać farmaceutyczna:   zawiesina do wstrzykiwań 

INTERPHARMA  sp. z o.o. 
44-100 Gliwice, 
ul. Zabrska 17a 

100,00 

12. 

MENVEO 
Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom 
przeznaczona do czynnego uodpornienia dzieci (w 
wieku od 2 lat), młodzieży i dorosłych narażonych na 
kontakt z dwoinkami zapalenia opon mózgowych 
(Neisseria meningitidis) z grup serologicznych A, C, 
W135 i Y, w celu zapobiegania chorobie inwazyjnej. 
Postać farmaceutyczna: proszek i roztwór do 
sporządzania roztworu do wstrzykiwań 

GSK  Services sp. z o.o.   
60-322 Poznań  

ul. Grunwaldzka 189 
100,00 

13. 

ROTARIX doustna 1,5 ml +aplik. 
Szczepionka przeciwko rotawirusom, żywa do 
stosowania w schemacie dwudawkowym, dla dzieci od 
6 tygodnia życia. 
Postać farmaceutyczna:   zawiesina doustna w 
aplikaturze doustnym   1,5 ml 

GSK  Services sp. z o.o.   
60-322 Poznań  

ul. Grunwaldzka 189 
100,00 

14. 

SYNFLORIX   0,5ml 
Szczepionka przeciwko pneumokokom 
polisacharydowa,  skoniugowana 10-walentna 
(adsorbowana), zawierająca w sobie 10 serotypów 
pneumokokowych , przeznaczona     dla dzieci od 6  
tygodnia do 2 lat.  
Postać farmaceutyczna: zawiesina do wstrzykiwań w 
ampułkostrzykawce, 

GSK  Services sp. z o.o.   
60-322 Poznań  

ul. Grunwaldzka 189 
100,00 

15. 

VARILRIX liof. inj 2000fu-d 1f + roz 0,5ml 
Szczepionka przeciw ospie wietrznej, żywa 
przeznaczona dla osób zdrowych od ukończenia                 
9 m-ca życia  
Postać farmaceutyczna: proszek i rozpuszczalnik do 
sporządzania roztworu do wstrzykiwań 0,5 ml 

GSK  Services sp. z o.o.   
60-322 Poznań  

ul. Grunwaldzka 189 
100,00 

 
Na każde zadanie wpłynęła jedna ważna oferta. 
 

Uzasadnienie wyboru: 
Oferty na zadania wymienionych firm  zostały wybrane na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy 
PZP.  
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Wykonawcy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu, zaoferowali najniższą cenę, 
która była jedynym kryterium oceny ofert określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia. 
 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 ustawy  Prawo zamówień publicznych 
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni informuje, że w 
prowadzonym postępowaniu dla Zadań Nr 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 nie zostali 
wykluczeni żadni Wykonawcy. 

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych 
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni informuje, że w 
prowadzonym postępowaniu  Zadań Nr 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 nie  
odrzucono żadnej oferty, 

3. Działając na podstawie art. 94 ust. 2 pkt. 1a  ustawy Prawo zamówień publicznych 
Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej w Bochni informuje, że 
umowy z Wykonawcami na realizację Zadań Nr 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15 może 
zostać zawarta przed upływem 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty – na wymienione zadania otrzymano tylko po jednej ofercie 

4. Ponieważ nie zachodzą okoliczności określone w art. 180 ust. 2  ustawy z  dnia          
29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015r. poz. 2164 z późn. 
zm. ) Wykonawcy nie przysługuje odwołanie. 

 
 
 

 

 
 
                       
 
 
                Bochnia, dnia      24-11-2016r.                                      
 
 
                                                                                                            
                                                                                                      ZATWIERDZAM 
 
 
                                                               Lek. dent. Agnieszka KUBAS – Kierownik SPMZOZ w Bochni 
 
 
 
 
 

                                                                                
                                                                                
 
 
 
 

 


