
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej ofery i unieważnieniu postępowania w poszczególnych częściach
oferta nr 1 oferta nr 2 oferta nr 3 oferta nr 4

L.p rodzaj szczepionki

POLYPHARM S.A. ul. 

Barska 33                   

02-3158 Warszawa

Salus International sp. z o.o. 

ul. Pułaskiego 9                                   

40-273 Katowice

PGF Utrica sp. z o.o. ul. 

Krzemieniecka 120                   

54-613 Wrocław

GSK Services sp. z o.o. ul. 

Grunwaldzka 189                          

60-322 Poznań

ilość punktów w 

kryterium cena

ilość punktów w 

kryteriu termin 

przydatności

RAZEM
ilość punktów w kryterium 

cena

ilość punktów w kryteriu 

termin przydatności
RAZEM

ilość punktów w 

kryterium cena

ilość punktów w kryteriu termin 

przydatności
RAZEM

ilość punktów w 

kryterium cena

ilość punktów w 

kryteriu termin 

przydatności

RAZEM

1.

szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, 

krztuścowi,tężcowi,poliomyelitis,haemophilus 

influenzae+WZW typuB,zawierająca 2 antygeny 

krztuśca  -ampułkostrzykawka

60,00 40,00 100,00 58,01 40,00 98,01

2.

szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, 

krztuścowi,tężcowi,poliomyelitis,haemophilus 

influenzae z możliwością kontunowania szczepienia 

jako 4 dawki po 3 szczepieniach szczepionką 6 

składnikową.

postępowanie 

unieważnione na 

podstawie art. 93 

ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień 

publicznych, gdyż 

nie wpłynęła żadna 

oferta

3.

szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, 

krztuścowi,tężcowi,poliomyelitis,haemophilus 

influenzae-ampułkostrzykawka

postępowanie 

unieważnione na 

podstawie art. 93 

ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień 

publicznych, gdyż 

nie wpłynęła żadna 

oferta

4.

szczepionka przeciwko rotawirusom  z 

uwzględnieniem wartości całego kursu szczepionki 

dla 200 pacjentów w schemacie 3 dawkowym

60,00 40,00 100,00 59,46 32,00 91,46

5.

szczepionka przeciwko rotawirusom  z 

uwzględnieniem wartości całego kursu szczepionki 

dla 200 pacjentów w schemacie 2 dawkowym

60,00 40,00 100,00

6.

szczepionka czterowalentna przeciwko zakażeniom 

wywołanym przez wirusa brodawczaka ludzkiego 

typ 6,11,16,18

41,16 40,00 81,16 60,00 32,00 92,00

7.

szczepionka dwuwalentna przeciwko zakażeniom 

wywołanym przez wirusa brodawczaka ludzkiego 

typ ,16 i 18 z co najmniej 9-letnią potwierdzoną w 

charakterystyce produktu leczniczego ochroną.

60,00 40,00 100,00

8.

szczepionka przeciwko zakażeniom 

spowodowanym przez wirusa zapalenia wątroby 
60,00 40,00 100,00 55,18 40,00 95,18 53,77 32,00 85,77

9.

szczepionka przeciwko zakażeniom 

spowodowanym przez wirusa zapalenia wątroby 

typu B ( mozliwość stosowania schematu 

przyspieszonego)

postępowanie 

unieważnione na 

podstawie art. 93 

ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień 

publicznych, gdyż 

nie wpłynęła żadna 

oferta

10.

szczepionka skojarzona przeciwko błonicy, 

krztuścowi,tężcowi,poliomyelitis,haemophilus 

influenzae+WZW typuB ,zawierająca 3 antygeny 

krztuśca

60,00 40,00 100,00

11.

szczepionka przeciwko zakażeniom wywołanym 

przez streptoccocus pneumoniae dla niemowląt od 

2-go miesiąca życia do 5-go roku życia 10 walentna

60,00 40,00 100,00

12.

szczepionka przeciwko zakażeniom wywołanym 

przez streptoccocus pneumoniae dla niemowląt od 

2-go miesiąca życia  13 walentna

60,00 40,00 100,00

13.

szczepionka przeciwko ospie wietrznej zawierająca 

atenuowane wirusy ospy wietrznej  szczepu OKA
60,00 40,00 100,00

14.

szczepionka przeciwko meningokokom zawierająca 

szczepy Neisseria  meningitidis B do stosowania po 

2 miesiacu zycia 

60,00 40,00 100,00

15.

szczepionka przeciwko meningokokom zawierająca 

szczepy Neisseria  meningitidis A,C,W135,Y po 12 m-

cu życia

60,00 40,00 100,00

16.

szczepionka przeciwko meningokokom zawierająca 

szczepy Neisseria  meningitidis C do stosowania po 

2 miesiacu zycia 

60,00 40,00 100,00


