
Nadarzyn, dnia 14 września 2021 r. 
SPGZOZ.271.1.2021                                                                                     

 
 

INFORMACJA 

 O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY 
  

 
            Działając na podstawie art. 287 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019  r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, ze zm.) Zamawiający Samodzielny Publiczny 
Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nadarzynie informuje, że w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym na realizację zadania pn.: 

ZAKUP ORAZ SUKCESYWNA DOSTAWA SZCZEPIONEK DLA SAMODZIELNEGO 
PUBLICZNEGO GMINNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W NADARZYNIE” 

CZĘŚĆ NR 1: 
-    Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca dwa 

antygeny krztuśca - toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), wirusowemu zapaleniu 

wątroby typu B (rDNA), poliomyelitis (inaktywowana) i haemophilus typ b (skoniugowana), 
adsorbowana 0,5 ml zawiesiny w ampułko-strzykawce, z 2 osobnymi igłami – pudełko po 1 szt. : 

180 szt., 
-    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., 

-    Szczepionka przeciw błonicy, tężcowi, krztuścowi (bezkomórkowa, złożona, zawierająca  dwa 

antygeny krztuśca-toksoid krztuścowy i hemaglutyninę włókienkową), poliomyelitis (inaktywowana) 
i haemophilus typ b (skoniugowana), adsorbowana. Fiolka z proszkiem + ampułko-strzykawka z 

zawiesiną po 0,5 ml z 2 osobnymi igłami – pudełko po 1 szt. : 200 szt., 
-    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 – opakowanie po 1.: 150 szt.  
 

CZĘŚĆ NR 5: 
Szczepionka czterowalentna sezonowa przeciw grypie atenuowana w postaci wstrzyknięć dla osób 

powyżej 36 miesiąca życia i dla osób dorosłych: 250 szt., 

 
została wybrana najkorzystniejsza oferta, złożona przez:  

 
POLYPHARM S.A. 

Ul. Barska 33 
02-315 Warszawa 

 

 
Uzasadnienie wyboru oferty:  W Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert na podstawie kryteriów 

i warunków określonych przez Zamawiającego, ustalono, że wybrana oferta złożona została przez 
Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom wskazanym w SWZ i uzyskała najwyższy bilans punktów. 

 
Poniżej podajemy dodatkowe informacje zgodnie z art. 287 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych: 
Część nr 1: 

 
 

Nr 
oferty 

 
Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz 

siedziba/adres wykonawcy 

Streszczenie oceny ofert 

Kryterium 
Cena brutto 

100% 
(pkt) 

 
Uwagi 

2 

Tramco Sp. z o.o. 
Wolskie, ul. Wolska 14 
05-860 Płochocin 
 

99,87 

 
 
X 

3 

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

90,31 

Poprawiona omyłka pisarska 
– art. 233 ust. 2 pkt. 1) 
ustawy z dnia 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień 
publicznych 



 

 

 

4 

 
POLYPHARM S.A.  
UL. BARSKA 33 
02-315 WARSZAWA 

100 

Oferta najkorzystniejsza 

5 

 
SALUS International Sp. z o.o 
Ul. Puławskiego 9 
40-273 Katowice 

98,12 

x 

 
Część nr 5: 

Uzasadnienie wyboru oferty:  W postępowaniu złożona została jedna oferta. Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu i oferta nie podlega odrzuceniu. 
 

 
 

Nr 
oferty 

 
Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz 

siedziba/adres wykonawcy 

Streszczenie oceny ofert 

Kryterium 
Cena brutto 

100% 
(pkt) 

 
Uwagi 

4 

 
POLYPHARM S.A.  
UL. BARSKA 33 
02-315 WARSZAWA 

100 

 
Oferta najkorzystniejsza 

 

 
CZĘŚĆ Nr 2: 

-   Czterowalentna szczepionka przeciw grypie typu (rozszczepiony wirion), inaktywowana. Wskazana 
do stosowania u osób od ukończenia 6 miesiąca życia. Opakowanie zbiorcze – 10 ampułko-

strzykawek po 0,5 ml z igłą (dwa blistry po 5 ampułko-strzykawek) lub opakowanie pojedyncze 1 
ampułko-strzykawka po 0,5 ml z dołączoną igłą w tekturowym pudełku: 900 szt., 

 

CZĘŚĆ NR 4: 
Szczepionka sezonowa przeciw grypie, żywa ateunowana do stosowania u dzieci i młodzieży powyżej 

24 miesiąca życia. Podawana drogą donosową : 50 szt., 
 

została wybrana najkorzystniejsza oferta, złożona przez:  

 
 

Tramco Sp. z o.o. 
Wolskie, ul. Wolska 14 

05-860 Płochocin 
 

Uzasadnienie wyboru oferty:  W Po przeprowadzeniu badania i oceny ofert na podstawie kryteriów 

i warunków określonych przez Zamawiającego, ustalono, że wybrana oferta złożona została przez 
Wykonawcę, który spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oferta odpowiada wszystkim 

wymaganiom wskazanym w SWZ i uzyskała najwyższy bilans punktów. 
 

 

Poniżej podajemy dodatkowe informacje zgodnie z art. 287 ust. 3 ustawy Prawo 
zamówień publicznych: 

Część nr 2: 
 
 

Nr 
oferty 

 
Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz 

siedziba/adres wykonawcy 

Streszczenie oceny ofert 

Kryterium 
Cena brutto 

100% 
(pkt) 

 
Uwagi 

2 

Tramco Sp. z o.o. 
Wolskie, ul. Wolska 14 
05-860 Płochocin 
 

100 

Oferta najkorzystniejsza 
Poprawiona omyłka pisarska 

– art. 233 ust. 2 pkt. 1) 
ustawy z dnia 11 września 
2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych 

4 

 
POLYPHARM S.A.  
UL. BARSKA 33 
02-315 WARSZAWA 

99,05 

 
 
X  



 

 

 

 
CZĘŚĆ NR 4: 

Uzasadnienie wyboru oferty:  W postępowaniu złożona została jedna oferta. Wykonawca spełnia 
warunki udziału w postępowaniu i oferta nie podlega odrzuceniu. 

 
 
 
Nr 
oferty 

 
Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz 

siedziba/adres wykonawcy 

Streszczenie oceny ofert 

Kryterium 
Cena brutto 

100% 
(pkt) 

 
Uwagi 

2 

Tramco Sp. z o.o. 
Wolskie, ul. Wolska 14 
05-860 Płochocin 
 

100 

 
Oferta najkorzystniejsza 

 
 

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 : 300 szt., 

-    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: 20 szt., 

-   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., 
-    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., 

-    Szczepionka przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu A inaktywowana, adsorbowana, do 
stosowania u osób od 19 roku życia: 50 szt., 

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

adsorbowana, do stosowania u dzieci powyżej 1 roku życia do 18 roku życia włącznie : 150 szt., 
-    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., 

-    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., 

-    Szczepionka przeciwko ospie wietrznej, do wstrzyknięć podskórnych. Stosowana od 9 miesiąca 
życia: 150 szt., 

-    Szczepionka przeciw błonnicy, tężcowi, krztuścowi,(bezkomorkowa,złożona) polimelitis 
(inaktywowana) i haemophilius typu B (koniugowana adsorbowana) zawierająca trzy antygeny 

krztuścowe: 200 szt., 

-    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: 200 szt., 
-    Szczepionka przeciwko błonnicy, tężcowi, krztuścowi, bezkomórkowa złożona oraz poliomyelitis 

inaktywowany, adsorbowany o zmniejszonej zawartości antygenu: 20 szt., 

-    Szczepionka przeciw meningokokom grupy B skoniugowana, adsorbowana do uodpornienia osób w 
wieku 2 miesięcy i starszych, przeciw infekcyjnej chorobie meningokowej: 200 szt., 

 
 

CZĘŚĆ NR 6: 
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.  
 

została wybrana najkorzystniejsza oferta, złożona przez:  



 

 

 

 
GSK Services Sp. z o.o. 

Ul. Grunwaldzka 189 
60-322 Poznań 

 
CZĘŚĆ NR 3 i 6: 

Uzasadnienie wyboru oferty:  W postępowaniu złożona została jedna oferta. Wykonawca spełnia 

warunki udziału w postępowaniu i oferta nie podlega odrzuceniu. 
 
 
 
Nr 
oferty 

 
Firma (nazwa) lub imię i nazwisko oraz 
siedziba/adres wykonawcy 

Streszczenie oceny ofert 

Kryterium 
Cena brutto 

100% 
(pkt) 

 
Uwagi 

1 
GSK Services Sp. z o.o. 
Ul. Grunwaldzka 189 
60-322 Poznań 

100 

 
Oferta najkorzystniejsza 

 
 

 
Dziękujemy za udział w postępowaniu. 
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