
Ogłoszenie nr 510162574-N-2020 z dnia 28-08-2020 r.  

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej: ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA 

SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W 

NADARZYNIE  

 

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy 

Zamieszczanie ogłoszenia:  

obowiązkowe  

Ogłoszenie dotyczy:  

zamówienia publicznego  

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  

nie  

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

tak  

Numer ogłoszenia: 552046-N-2020  

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:  

nie  

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY  

I. 1) NAZWA I ADRES:  

Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 

01718535400000, ul. ul. Sitarskich  3, 05-830  Nadarzyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 

72981 28, e-mail dyrektor@zoz.nadarzyn.biz, faks 22 739 73 98; 729 81 28.  

Adres strony internetowej (url): www.zoznadarzyn.pl  

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Inny: Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej  

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA  

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  

ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO 

GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE  

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):  

SPGZOZ.271.2.2020  

II.2) Rodzaj zamówienia:  

Dostawy  

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót 

budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa 



innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty 

budowlane:  

1. Przedmiotem zamówienia w przetargu nieograniczonym jest : Zakup oraz sukcesywna dostawa 

szczepionek, z podziałem na n/w części: Część nr 1 - Szczepionka polisacharydowa skoniugowana 

(adsorbowana) przeciwko pneumokokom, przeznaczona do stosowania u dzieci od 6 tygodnia życia 

do 17 roku życia i powyżej 18 lat życia oraz u osób w podeszłym wieku, 180szt.; Część nr 2 - 

Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom grupy A, C, W135 i Y dla osób powyżej 6 

tygodnia życia przeciwko ciężkiej chorobie meningokowej wywoływanej przez Neisseria Meningitidis, 

60 szt.; Część nr 3 - Szczepionka skojarzona przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi 

(komponentna acelularna), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis 

(inaktywowana) (IPV), i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana), 

zawierająca trzy antygeny krztuścowe bezkomórkowe, 150 szt.; Część nr 4 - Szczepionka przeciw 

błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B 

(rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b, (skoniugowana), adsorbowana. 

Zawierająca dwa antygeny krztuścowe, w formie płynnej, 180 szt. ; Część nr 5 - Szczepionka 

zapobiegająca zapaleniu żołądka i jelit spowodowanego zakażeniem rotawirusem do czynnej 

immunizacji niemowląt w wieku 6-24 tygodni podawana w schemacie dwu dawkowym, w postaci 

zawiesiny doustnej, 200 szt.; Część nr 6 - Szczepionka do czynnego uodpornienia przeciwko odrze, 

śwince i różyczce dla dzieci do ukończenia 9 miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych do 

wstrzyknięć podskórnych i domięśniowych, 50 szt.; Część nr 7 - Szczepionka 9 walentna przeciw 

wirusowi brodawczaka ludzkiego (rekombinowana, adsorbowana), 150 szt.; Część nr 8 - Szczepionka 

(HAB) przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowana) i wirusowemu zapaleniu 

wątroby typu B (rDNA absorbowana) przeznaczona do uodparniania nie szczepionych wcześniej 

dorosłych i młodzieży od 16 roku życia włącznie, narażonych na zarażenie wirusami zapalenia 

wątroby typu A i B, 60 szt. ; Część nr 9 - Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A 

inaktywowana, adsorbowana, do stosowania u osób od 19 roku życia, 30 szt.; Część nr 10 - 

Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) inaktywowana, 

adsorbowana, do stosowania u dzieci powyżej 1 roku życia do 18 roku życia włącznie, 100 szt.; Część 

nr 11 - Szczepionka przeznaczona do uzyskania czynnej odporności przeciwko wirusowi zapalenia 

wątroby typu A (WZW A) inaktywowana, adsobowana, do stosowania u młodzieży od 16 roku życia i 

dorosłych, 100 szt.; Część nr 12 - Szczepionka rekombinowana przeciwko wirusowemu zapaleniu 

wątroby typu B w postaci zawiesiny do wstrzyknięć zawierająca 10 mg oczyszczonego białkowego 

antygenu HBs 0,5ml (dawka dla dzieci), w postaci ampułko-strzykawki, 50 szt.; Część nr 13 - 

Szczepionka rekombinowana przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w postaci zawiesiny 

do wstrzyknięć zawierająca 20 mg oczyszczonego białkowego antygenu HBs, 1ml (dawka dla 

dorosłych). Do podawania w schemacie: 0-7, 21 dni i 12 m-cy, 350 szt.; Część nr 14 - Szczepionka 

przeciwko ospie wietrznej, do wstrzyknięć podskórnych. Stosowana od 9 miesiąca życia, 90 szt.; Część 

nr 15 - Szczepionka czterowalentna sezonowa przeciw grypie atenuowana w postaci wstrzyknięć dla 

osób od 6 miesiąca życia i dla osób dorosłych, 800 szt.; Część nr16 - Szczepionka czterowalentna 

sezonowa przeciw grypie atenuowana w postaci wstrzyknięć dla osób powyżej 36 miesiąca życia i dla 

osób dorosłych, 800 szt.; Część nr 17 - Szczepionka sezonowa przeciw grypie, żywa ateunowana do 

stosowania u dzieci i młodzieży powyżej 24 miesiąca życia, 100 szt.; Część nr 18 - Szczepionka przeciw 

błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus 

typ b (skoniugowana), adsorbowana zawierająca dwa antygeny krztuścowe, 150 szt.; Część nr 19 - 

Szczepionka przeciw błonnicy, tężcowi, krztuścowi,(bezkomorkowa,złożona) polimelitis 

(inaktywowana) i haemophilius typu B (koniugowana adsorbowana) zawierająca trzy antygeny 

krztuścowe, 150 szt.; Część nr 20 - Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi 



(bezkomórkowa, adsorbowana, o zmienionej zawartości antygenów) przeznaczona do szczepienia 

przypominającego (booster) osób w wieku od 4 lat oraz kobiet w trzecim trymestrze ciąży, 70 szt.; 

Część nr 21 - Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze, 

cały wirus inaktywowany, stosowana u dzieci powyżej 1 roku do 15 lat, w dawce 0,25 ml, 150 szt.; 

Część nr 22 - Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze, 

cały wirus inaktywowany, stosowana u osób w wieku 16 lat i starszych, w dawce 0,5 ml, 150 szt.; 

Część nr 23 - Szczepionka przeciwko błonnicy, tężcowi, krztuścowi, bezkomórkowa złożona oraz 

poliomyelitis inaktywowany, adsorbowany o zmniejszonej zawartości antygenu, 20 szt.; Część nr 24 - 

Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 16 i 18] (rekombinowana z adiuwantem, 

adsorbowana) do uodporniania osób w wieku od 2 miesięcy i starszych, przeciw inwazyjnej chorobie 

meningokowej wywoływanej przez Neisseria Meningitidis gr. B, 10 szt.; Część nr 25 - Szczepionka 

przeciw meningokokom grupy B skoniugowana, adsorbowana do uodpornienia osób w wieku 2 

miesięcy i starszych, przeciw infekcyjnej chorobie meningokowej, 120szt.; Część nr 26 - Szczepionka 

przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca 5 antygenów krztuśca), 

adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów. 0,5 ml zawiesiny do wstrzykiwań w ampułko-

strzykawce z 2 osobnymi igłami – 70 szt.; 2. Przedmiot zamówienia powinien odpowiadać 

wymaganiom prawnym określonym w ustawie o wyrobach medycznych (Dz.U. 2015 poz. 876), w 

szczególności: 1) Wyroby medyczne objęte dostawą winny być dopuszczone do obrotu na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz oznaczone znakiem CE. 2) Dla każdego z wyrobów medycznych 

objętych przedmiotem zamówienia wymaga się dostarczenia instrukcji używania lub innego 

dokumentu potwierdzającego wymagania techniczno- eksploatacyjne wyspecyfikowane przez 

Zamawiającego oraz określającego przewidywane zastosowanie wyrobu zgodne z oczekiwaniami 

Zamawiającego. Nadruk na opakowaniu lub ulotka informacyjna spełniające powyższe wymagania 

treściowe będą uznane za wystarczające do spełnienia tego warunku. 3) Okres przydatności do 

użytku zamawianych szczepionek nie może być krótszy niż 12 miesięcy licząc od daty dostawy, z 

wyjątkiem szczepionek, które ze względu na swą specyfikę wymagają krótszego terminu. 4) 

Zamawiający wymaga, aby przedmiot dostawy był każdorazowo (dla każdej dostawy cząstkowej) 

zapakowany w sposób gwarantujący jego sterylność i nienaruszalność fizyczną. Wymaga się ponadto, 

aby szczepionki stanowiące przedmiot zamówienia posiadały odrębne opakowanie; pakowania 

zbiorczego nie dopuszcza się. Nie spełnienie pow. warunków może skutkować brakiem finalizacji 

odbioru danej partii dostawy przy założeniu zwłoki z winy Wykonawcy. 5) W okresie obowiązującej 

umowy zastrzegamy możliwość korzystania z promocji na każdą szczepionkę, o ile cena jest niższa niż 

cena jednostkowa. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Dostawa przedmiotu zamówienia 

sukcesywnie w okresie trwania zamówienia, na pisemne, faksowe lub telefoniczne zgłoszenie 

Zamawiającego, w terminie do 3-ech dni. 2) Dostawa przedmiotu zamówienia każdorazowo do 

siedziby Zamawiającego na wyłączny koszt Wykonawcy. 3) Dostawa przedmiotu zamówienia przy 

pomocy środka transportowego zapewniającego nienaruszalność przedmiotu dostawy. Uszkodzenia 

szczepionek lub opakowań szczepionek powodujące niezgodność z warunkami zamówienia lub 

ujemnie wpływające na funkcjonalność zamawianych wyrobów obciążają w całości Wykonawcę. 4) 

Dostawa przedmiotu zamówienia w terminie do 3 dni od chwili złożenia telefonicznego, faksowego 

lub pisemnego zapotrzebowania. Z uwagi na strategiczny charakter zamówienia opóźnienie dostawy 

nie poprzedzone stosownymi uzgodnieniami stron będzie bezwzględnie skutkowało naliczeniem kar 

umownych określonych w projekcie umowy, a w przypadku powtarzających się uchybień również 

rozwiązaniem umowy z winy Wykonawcy. Wymóg powyższy będzie traktowany przez Zamawiającego 

rygorystycznie. 5) Poszczególne dostawy przedmiotu zamówienia w ilości każdorazowo wymaganej 

przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakupu łącznie mniejszej lub większej ilości 

szczepionek, niż określona w pkt. 1 siwz. Zakres dostawy będzie determinowany rzeczywistymi 

potrzebami Zamawiającego. Ilości wskazane w pkt. 1 siwz mają charakter wielkości prognozowanych, 



a nie bezwzględnych. Warunki odbioru przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego 1. Przedmiot 

dostawy będzie spełniał wymagania Zamawiającego określone w pkt. 2 siwz. Warunek ten odnosi się 

do każdej dostawy cząstkowej w okresie realizacji zamówienia. 2. Odbiór każdej partii przedmiotu 

dostawy następował będzie na terenie siedziby Zamawiającego zlokalizowanej w Nadarzynie przy ul. 

Sitarskich 3, chyba że strony uzgodnią inne miejsce odbioru w zapotrzebowaniu. 3. Odbiór każdej 

partii przedmiotu dostawy dokonywany będzie wyłącznie przez osoby do tego wyznaczone i 

wskazane w zapotrzebowaniu. 4. Wykonawca jest zobowiązany przedkładać dla każdej dostarczonej 

partii przedmiotu dostawy w dniu jej odbioru: 1) Instrukcję używania wyrobu, o której mowa w pkt. 2 

ust. 2 siwz, 2) Dokument gwarancyjny z określeniem terminu ważności szczepionek. Nadruk na 

opakowaniu lub ulotce informacyjnej szczegółowo określający datę ważności danej partii szczepionek 

będzie uznany za spełnienie tego warunku. 3. Wszystkie wskazane w SIWZ i załącznikach znaki 

towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć, jako przykładowe i rozpatrywać łącznie z 

wyrażeniem „lub równoważny”. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne 

opisanym przez Zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania 

równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego – art. 30 ust. 5 Pzp (np. materiały, 

urządzenia), tzn. takie, których parametry techniczne są równoważne – co najmniej takie same (nie 

gorsze) od tych podanych w SIWZ. 4. Zamówienie będzie realizowane na zasadach określonych w 

niniejszej SIWZ oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.  

II.4) Informacja o częściach zamówienia:  

Zamówienie było podzielone na części:  

tak  

II.5) Główny Kod CPV: 33651600-4 

 

SEKCJA III: PROCEDURA  

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA  

Przetarg nieograniczony 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów  

nie 

III.3) Informacje dodatkowe:  

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA  

CZĘŚĆ NR: 1     

NAZWA: Szczepionka polisacharydowa skoniugowana (adsorbowana) przeciwko pneumokokom, 

przeznaczona do stosowania u dzieci od 6 tygodnia życia do 17 roku życia i powyżej 18 lat życia oraz 

u osób w podeszłym wieku, 180szt.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 42133.33  

Waluta 42133.33  



IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: URTICA Sp. z o.o  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Krzemieniecka 120  

Kod pocztowy: 54-613  

Miejscowość: Wrocław  

Kraj/woj.: dolnośląskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 43182.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 43182.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 43182.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 



 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 2     

NAZWA: Szczepionka skoniugowana przeciwko meningokokom grupy A, C, W135 i Y dla osób 

powyżej 6 tygodnia życia przeciwko ciężkiej chorobie meningokowej wywoływanej przez Neisseria 

Meningitidis, 60 szt.;  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 9516.66  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: URTICA Sp. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Krzemieniecka 120  

Kod pocztowy: 54-613  

Miejscowość: Wrocław  

Kraj/woj.: dolnośląskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 



Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9240  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 9240  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9240  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 3     

NAZWA: Szczepionka skojarzona przeciwko błonicy (D), tężcowi (T), krztuścowi (komponentna 

acelularna), wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA) (HBV), poliomyelitis (inaktywowana) 

(IPV), i przeciwko Haemophilus influenzae typ b (Hib) skoniugowana (adsorbowana), zawierająca 

trzy antygeny krztuścowe bezkomórkowe, 150 szt.;  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 30416.66  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  



nie 

 

Nazwa wykonawcy: GSK SERVICES Sp. z.o.o  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 189  

Kod pocztowy: 60-322  

Miejscowość: Poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 27300  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 27300  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 27300  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 4     

NAZWA: Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), wirusowemu 

zapaleniu wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b, 

(skoniugowana), adsorbowana. Zawierająca dwa antygeny krztuścowe, w formie płynnej, 180 szt.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  



Wartość bez VAT 28250  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

Nazwa wykonawcy: POLYPHARM S.A.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Barska 33  

Kod pocztowy: 02-315  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 24951.60  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 24951.60  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 25884.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 



 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 5     

NAZWA: Szczepionka zapobiegająca zapaleniu żołądka i jelit spowodowanego zakażeniem 

rotawirusem do czynnej immunizacji niemowląt w wieku 6-24 tygodni podawana w schemacie dwu 

dawkowym, w postaci zawiesiny doustnej, 200 szt.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 61166.66  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

Nazwa wykonawcy: GSK SERVICES Sp. z.o.o  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 189  

Kod pocztowy: 60-322  

Miejscowość: Poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  



nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 56128.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 56128.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 56128.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 6     

NAZWA: Szczepionka do czynnego uodpornienia przeciwko odrze, śwince i różyczce dla dzieci do 

ukończenia 9 miesiąca życia, młodzieży oraz osób dorosłych do wstrzyknięć podskórnych i 

domięśniowych, 50 szt.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 4680.55  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 



Nazwa wykonawcy: GSK SERVICES Sp. z.o.o  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 189  

Kod pocztowy: 60-322  

Miejscowość: Poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4608.50  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4608.50  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4608.50  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 7     

NAZWA: Szczepionka 9 walentna przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (rekombinowana, 

adsorbowana), 150 szt.  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843), ponieważ nie złożono żadnej oferty.  

 



CZĘŚĆ NR: 8     

NAZWA: Szczepionka (HAB) przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (inaktywowana) i 

wirusowemu zapaleniu wątroby typu B (rDNA absorbowana) przeznaczona do uodparniania nie 

szczepionych wcześniej dorosłych i młodzieży od 16 roku życia włącznie, narażonych na zarażenie 

wirusami zapalenia wątroby typu A i B, 60 szt.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 11211.11  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

Nazwa wykonawcy: GSK SERVICES Sp. z.o.o  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 189  

Kod pocztowy: 60-322  

Miejscowość: Poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10884.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 10884.00  



Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10884.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 9     

NAZWA: Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A inaktywowana, adsorbowana, 

do stosowania u osób od 19 roku życia, 30 szt.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 5000  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: GSK SERVICES Sp. z.o.o  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 189  

Kod pocztowy: 60-322  

Miejscowość: Poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  



tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 4843.50  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 4843.50  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4843.50  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 10     

NAZWA: Szczepionka przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu A (WZW A) inaktywowana, 

adsorbowana, do stosowania u dzieci powyżej 1 roku życia do 18 roku życia włącznie, 100 szt.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 10370.37  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  



IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: GSK SERVICES Sp. z.o.o  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 189  

Kod pocztowy: 60-322  

Miejscowość: Poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10054.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 10054.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10054.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 11     

NAZWA: Szczepionka przeznaczona do uzyskania czynnej odporności przeciwko wirusowi zapalenia 

wątroby typu A (WZW A) inaktywowana, adsobowana, do stosowania u młodzieży od 16 roku życia i 

dorosłych, 100 szt.  



IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 13796.30  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: POLYPHARM S.A.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Barska 33  

Kod pocztowy: 02-315  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 13800  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 13800  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 13800  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  



Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 12     

NAZWA: Szczepionka rekombinowana przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w postaci 

zawiesiny do wstrzyknięć zawierająca 10 mg oczyszczonego białkowego antygenu HBs 0,5ml (dawka 

dla dzieci), w postaci ampułko-strzykawki, 50 szt.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 3555.55  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: GSK SERVICES Sp. z.o.o  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 189  

Kod pocztowy: 60-322  

Miejscowość: Poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 



Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2402.50  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 2402.50  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2402.50  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 13     

NAZWA: Szczepionka rekombinowana przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu B w postaci 

zawiesiny do wstrzyknięć zawierająca 20 mg oczyszczonego białkowego antygenu HBs, 1ml (dawka 

dla dorosłych). Do podawania w schemacie: 0-7, 21 dni i 12 m-cy, 350 szt.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 19460.65  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  



Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: GSK SERVICES Sp. z.o.o  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 189  

Kod pocztowy: 60-322  

Miejscowość: Poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 18536  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 18536  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18536  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 14     

NAZWA: Szczepionka przeciwko ospie wietrznej, do wstrzyknięć podskórnych. Stosowana od 9 

miesiąca życia, 90 szt.;  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  



Wartość bez VAT 18567.50  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: GSK SERVICES Sp. z.o.o  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 189  

Kod pocztowy: 60-322  

Miejscowość: poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 17682.30  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 17682.30  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 17682.30  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 



 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 15     

NAZWA: Szczepionka czterowalentna sezonowa przeciw grypie atenuowana w postaci wstrzyknięć 

dla osób od 6 miesiąca życia i dla osób dorosłych, 800 szt.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 28592.59  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: POLYPHARM S.A.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Barska 33  

Kod pocztowy: 02-315  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  



nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 24064.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 24064.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24064.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 16     

NAZWA: Szczepionka czterowalentna sezonowa przeciw grypie atenuowana w postaci wstrzyknięć 

dla osób powyżej 36 miesiąca życia i dla osób dorosłych, 800 szt.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 28881.48  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  2  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 



Nazwa wykonawcy: POLYPHARM S.A.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Barska 33  

Kod pocztowy: 02-315  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 24064.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 24064.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 24064.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 17     

NAZWA: Szczepionka sezonowa przeciw grypie, żywa ateunowana do stosowania u dzieci i 

młodzieży powyżej 24 miesiąca życia, 100 szt.  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843), ponieważ nie złożono żadnej oferty.  



 

CZĘŚĆ NR: 18     

NAZWA: Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona), poliomyelitis 

(inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana zawierająca dwa antygeny 

krztuścowe, 150 szt.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 18888.88  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: POLYPHARM S.A.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Barska 33  

Kod pocztowy: 02-315  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  



Cena wybranej oferty/wartość umowy 16800  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 16800  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 16800  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 19     

NAZWA: Szczepionka przeciw błonnicy, tężcowi, krztuścowi,(bezkomorkowa,złożona) polimelitis 

(inaktywowana) i haemophilius typu B (koniugowana adsorbowana) zawierająca trzy antygeny 

krztuścowe, 150 szt.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 19375.00  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: GSK SERVICES Sp. z.o.o  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Grunwaldzka 189  

Kod pocztowy: 60-322  



Miejscowość: Poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 18682.50  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 18682.50  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 18682.50  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 20     

NAZWA: Szczepionka przeciwko błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, adsorbowana, o 

zmienionej zawartości antygenów) przeznaczona do szczepienia przypominającego (booster) osób 

w wieku od 4 lat oraz kobiet w trzecim trymestrze ciąży, 70 szt  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 5697.22  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  



liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: GSK SERVICES Sp. z.o.o  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 189  

Kod pocztowy: 60-322  

Miejscowość: Poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5335.40  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 5335.40  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5335.40  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 



CZĘŚĆ NR: 21     

NAZWA: Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze, 

cały wirus inaktywowany, stosowana u dzieci powyżej 1 roku do 15 lat, w dawce 0,25 ml, 150 szt.;  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 15675  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: URTICA Sp. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Krzemieniecka 120  

Kod pocztowy: 54-314  

Miejscowość: Wrocław  

Kraj/woj.: dolnośląskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 9748.50  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 9748.50  



Oferta z najwyższą ceną/kosztem 9748.50  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 22     

NAZWA: Szczepionka przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu przenoszonemu przez kleszcze, 

cały wirus inaktywowany, stosowana u osób w wieku 16 lat i starszych, w dawce 0,5 ml, 150 szt.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 17762.50  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: URTICA Sp. z o.o.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: Ul. Krzemieniecka 120  

Kod pocztowy: 54-613  

Miejscowość: Wrocław  

Kraj/woj.: dolnośląskie  



 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 10200  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 10200  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 10200  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 23     

NAZWA: Szczepionka przeciwko błonnicy, tężcowi, krztuścowi, bezkomórkowa złożona oraz 

poliomyelitis inaktywowany, adsorbowany o zmniejszonej zawartości antygenu, 20 szt.;  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 1740.74  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  



IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: GSK SERVICES Sp. z.o.o  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 189  

Kod pocztowy: 60-322  

Miejscowość: Poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 1660.60  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 1660.60  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 1660.60  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 24     



NAZWA: Szczepionka przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego [typy 16 i 18] (rekombinowana z 

adiuwantem, adsorbowana) do uodporniania osób w wieku od 2 miesięcy i starszych, przeciw 

inwazyjnej chorobie meningokowej wywoływanej przez Neisseria Meningitidis gr. B, 10 szt.  

Postępowanie / część zostało unieważnione 

tak 

Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania: 

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U z 2019 r., poz. 1843), ponieważ nie złożono żadnej oferty.  

 

CZĘŚĆ NR: 25     

NAZWA: Szczepionka przeciw meningokokom grupy B skoniugowana, adsorbowana do 

uodpornienia osób w wieku 2 miesięcy i starszych, przeciw infekcyjnej chorobie meningokowej, 

120szt  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 38022.22  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  1  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  1  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

 

Nazwa wykonawcy: GSK SERVICES Sp. z.o.o  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: ul. Grunwaldzka 189  

Kod pocztowy: 60-322  

Miejscowość: Poznań  

Kraj/woj.: wielkopolskie  



 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 37675.20  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 37675.20  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 37675.20  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

CZĘŚĆ NR: 26     

NAZWA: Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca 5 

antygenów krztuśca), adsorbowana, o zmniejszonej zawartości antygenów. 0,5 ml zawiesiny do 

wstrzykiwań w ampułko-strzykawce z 2 osobnymi igłami – 70 szt.  

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29/07/2020  

IV.2) Całkowita wartość zamówienia  

Wartość bez VAT 59111.11  

Waluta PLN  

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH  

Liczba otrzymanych ofert:  3  

w tym:  

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3  

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  



liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0  

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA  

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  

nie 

Nazwa wykonawcy: POLYPHARM S.A.  

Email wykonawcy:  

Adres pocztowy: u. Barska 33  

Kod pocztowy: 02-315  

Miejscowość: Warszawa  

Kraj/woj.: mazowieckie  

 

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  

tak 

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  

nie 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  

nie 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O 

OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM  

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5075.00  

Oferta z najniższą ceną/kosztem 5075.00  

Oferta z najwyższą ceną/kosztem 5075.00  

Waluta: PLN  

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa  

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia 

podwykonawcy/podwykonawcom  

nie 

 

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub 

podwykonawcom:  

IV.8) Informacje dodatkowe:  

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, 

ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ  

 



IV.9.1) Podstawa prawna  

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.  

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu  

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie 

zamówienia jest zgodne z przepisami.  

 


