
 
 

 
 

SZPZLO W-T        Warszawa, dn. 25.04.2022 r. 
Zamówienia publiczne 

SWZ 2/2022/ZP 
 

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (identyfikator 

postępowania: ocds-148610-a31eb0ef-bb09-11ec-9f44-6e63702cb2f7) 

2/2022/ZP o udzielenie zamówienia publicznego na  

 
Sukcesywne dostawy szczepionek dla Samodzielnego Zespołu 

Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek 

 
Działając na podstawie art. 253 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (T. J. Dz. U. 2021 poz. 1129) Zamawiający – Samodzielny Zespół 
Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa-Targówek informuje, że w 
wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, w trybie 
podstawowym, zgodnie z art. 275 ust. 1 ustawy Pzp dokonano wyboru oferty 
najkorzystniejszej, zgodnie z poniższym zestawieniem: 

TRAMCO Sp. z o.o.  
adres Wolskie, ul. Wolska 14  
kod 05-860, miasto Płochocin, kraj Polska  
NIP 5242625887, REGON 141098662 

Nr pakietu / 
szczepionki 

Opis szczepionki 
Szacowana 

ilość 

Nazwa 
oferowanej 
szczepionki 

Cena - 
60% 

Termin realizacji 
zamówienia - 

30% 

Termin 
płatności - 

10% 
SUMA 

5 

Szczepionka skojarzona przeciwko 
błonicy, tężcowi, krztuścowi 
(antygeny Bordetella pertussis: 
Toksoid krztuścowy, Hemaglutynina 
włókienkowa), wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B (rDNA), 
poliomyelitis (inaktywowana), 
haemophilus influenzae typu b 

670 Hexacima 60,00 30 10 100,00 

Termin realizacji zamówienia – 1 dzień 

Termin płatności 60 dni 

 
 



 
 

 
 

Uzasadnienie prawne wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Zgodnie z art. 239 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę 
na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia. 
Najkorzystniejsza oferta to oferta przedstawiająca najkorzystniejszy stosunek jakości do 
ceny lub kosztu lub oferta z najniższą ceną lub kosztem. 
W myśl art. 252 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę w 
terminie związania ofertą określonym w dokumentach zamówienia. 
Uzasadnienie faktyczne wyboru najkorzystniejszej oferty: 
Powyższa oferta uzyskała najkorzystniejszy bilans punktowy ustalony w oparciu o 
kryteria, jakimi były cena, termin realizacji zamówienia oraz termin płatności. Ponadto 
Wykonawca spełnił wszystkie warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. 
 
Punktacja przyznana pozostałym ofertom, w każdym kryterium oceny wraz z jej 
łącznym bilansem: 

 
 
POLYPHARM S.A.  
Adres ul. Barska 33  
kod 02-315 , miasto Warszawa , kraj Polska  
NIP 522 010 36 50 REGON 012601084 

Nr pakietu / 
szczepionki 

Opis szczepionki 
Szacowana 

ilość 

Nazwa 
oferowanej 
szczepionki 

Cena - 
60% 

Termin realizacji 
zamówienia - 

30% 

Termin 
płatności - 

10% 
SUMA 

5 

Szczepionka skojarzona przeciwko 
błonicy, tężcowi, krztuścowi 
(antygeny Bordetella pertussis: 
Toksoid krztuścowy, Hemaglutynina 
włókienkowa), wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B (rDNA), 
poliomyelitis (inaktywowana), 
haemophilus influenzae typu b 

670 Hexacima 59,92 30 10 99,92 

Termin realizacji zamówienia – 1 dzień 

Termin płatności 60 dni 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Salus International Sp. z o.o. 
adres ul. Ul. Pułaskiego 9 
kod 40-273, miasto Katowice, kraj Polska 
NIP 6340125442 REGON 271059470 

 

Nr pakietu / 
szczepionki 

Opis szczepionki 
Szacowana 

ilość 

Nazwa 
oferowanej 
szczepionki 

Cena - 
60% 

Termin realizacji 
zamówienia - 

30% 

Termin 
płatności - 

10% 
SUMA 

5 

Szczepionka skojarzona przeciwko 
błonicy, tężcowi, krztuścowi 
(antygeny Bordetella pertussis: 
Toksoid krztuścowy, Hemaglutynina 
włókienkowa), wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B (rDNA), 
poliomyelitis (inaktywowana), 
haemophilus influenzae typu b 

670 Hexacima 59,79 30 10 99,79 

Termin realizacji zamówienia – 1 dzień 

Termin płatności 60 dni 

 
GSK Services Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością  
adres ul. Grunwaldzka 189,60-322 Poznań  
kod 60-322 miasto Poznań kraj Polska  
NIP 7792254227, REGON 300040065  

Nr pakietu / 
szczepionki 

Opis szczepionki 
Szacowana 

ilość 

Nazwa 
oferowanej 
szczepionki 

Cena - 
60% 

Termin realizacji 
zamówienia - 

30% 

Termin 
płatności - 

10% 
SUMA 

5 

Szczepionka skojarzona przeciwko 
błonicy, tężcowi, krztuścowi 
(antygeny Bordetella pertussis: 
Toksoid krztuścowy, Hemaglutynina 
włókienkowa), wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B (rDNA), 
poliomyelitis (inaktywowana), 
haemophilus influenzae typu b 

670 
Infanrix 
Hexa 

60,00 20 5 85,00 

Termin realizacji zamówienia – 2 dni 

Termin płatności 30 dni 

Biorąc pod uwagę powyższe, Zamawiający informuje, iż umowa w sprawie 
przedmiotowego zamówienia, w myśl art. 308 ust. 2 ustawy Pzp, zostanie zawarta w 
terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze 
najkorzystniejszej oferty, tj. dnia 04.05.2022 r.  
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