Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o.
ul. M. Curie-Skłodowskiej 10
41-800 Zabrze

Zabrze, dn. 20.07.2017r

DZP/15PN/2017

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY RAMOWEJ
Szpital Specjalistyczny w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego pn.: UMOWA RAMOWA na dostawę Leku Remodulin dla pacjentów
z TNP (tętniczym nadciśnieniem płucnym) prowadzonych przez Szpital Specjalistyczny w
Zabrzu Sp. z o.o. DZP/15PN/2017 wybrał do zawarcia umowy ramowej ofertę ramową, którą złożył
Wykonawca na podstawie listy rankingowej Wykonawców:
OFERTA nr 1
Salus International Sp. z o.o.
Ul. Pułaskiego 9
40-273 Katowice
TREPOSTYNIL – REMODULIN 1 mg
 cena jednostkowa netto: 302,26 zł
 cena jednostkowa brutto: 326,44 zł
Maksymalna wartość dla 6 000 mg - TREPOSTYNIL – REMODULIN oszacowana na okres 24
miesięcy trwania umowy ramowej:
 Wartość netto: 1 813 560,00 zł
 Wartość brutto: 1 958 644,80 zł
 Termin realizacji zamówienia: 24 godziny




Warunki płatności - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu
prawidłowo wystawionej faktury VAT
Termin wykonania zamówienia/umowy - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. 24 miesiące
Okres gwarancji - Zgodnie z zapisami SIWZ tj. produkty z datą ważności co najmniej 75%
całkowitej długości ważności określonej przez producenta

Oferta ramowa odpowiada wymaganiom stawianym w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień
publicznych
(Dz. U. z 2015.2164 z późn. zm.) jak również
w SIWZ znak sprawy DZP/15PN/2017. Punktacja przyznana ofercie ramowej zgodnie z zapisami cz.
XXV SIWZ tj. Kryteria oceny oferty, została przedstawiona w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.
Lista rankingowa została przedstawiona w załączniku nr 2 do niniejszego pisma.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że:
1. W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego złożono 1 ofertę ramową:


Oferta nr 1 - Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice

2. Zamawiający nie wykluczył żadnego Wykonawcy z postępowania, jak również nie odrzucił
żadnej oferty.
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3. Zawarcie umowy ramowej będzie możliwe zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1 Ustawy pzp przed
upływem terminu, o którym mowa w art. 94 ust 1 pkt 1.
4. Zamawiający zaprasza do podpisania umowy w dniu 21.07.2017 r o godzinie 13:00 do pokoju nr 2
w Budynku Administracji

Załączniki:
1. Punktacja
2. Lista rankingowa
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