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INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY  w zadaniach I,II,III,IV

Dotyczy: postępowanie  o udzielenie  zamówienia  publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę produktów leczniczych na 2021 r. do
Programu  Terapii Substytucyjnej dla  Ośrodka  Leczenia  Uzależnień
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie

Działając na podstawie art.92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 styczna 2004 r. –Prawo zamówień publicznych  

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz.2453 ze zm. , zwaną Pzp) Zamawiający, którym jest Ośrodek Leczenia Uzależnień 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie, informuje, iż w wyniku przeprowadzonego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na 

dostawę produktów leczniczych na 2021 r. do Programu Terapii Substytucyjnej dla Ośrodka Leczenia Uzależnień 

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie jako najkorzystniejszą wybrano ofertę:

W zakresie oferty częściowej I:

Złożoną przez:

Apteka Św. Jana Sp. z o. o, ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin

Cena oferty brutto: 264501,50PLN

Uzasadnienie wyboru:

W związku z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej przewidzianej w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu i 
określonej w art. 24aa Pzp, oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskała największą liczbę punktów 
podczas oceny ofert przeprowadzonej według kryteriów zawartych w SIWZ, oferta nie podlega odrzuceniu, 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.



Nr oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty Ilość przyznanych punktów
w kryterium

Łączna punktacja

cena Termin
realizacji

zamówienia  

Apteka Św. Jana Sp. z o. o, ul. Czechowska 2, 
20-072 Lublin

90pkt 10 pkt 100 pkt

W zakresie oferty częściowej II:

Złożoną przez:

Apteka Św. Jana Sp. z o. o, ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin

Cena oferty brutto: 29172,96PLN

Uzasadnienie wyboru:W związku z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej przewidzianej w SIWZ i Ogłoszeniu o 
zamówieniu i określonej w art. 24aa Pzp, oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskała największą liczbę 
punktów podczas oceny ofert przeprowadzonej według kryteriów zawartych w SIWZ, oferta nie podlega odrzuceniu,
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Nr oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty Ilość przyznanych punktów
w kryterium

Łączna punktacja

Cena Termin
realizacji

zamówienia  

Apteka Św. Jana Sp. z o. o, ul. Czechowska 2, 
20-072 Lublin

90 pkt 10pkt 100 pkt

W zakresie oferty częściowej III:

Złożoną przez:

Apteka Św. Jana Sp. z o. o, ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin

Cena oferty brutto: 5893,56 PLN

Uzasadnienie wyboru:

W związku z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej przewidzianej w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu i 
określonej w art. 24aa Pzp, oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskała największą liczbę punktów 
podczas oceny ofert przeprowadzonej według kryteriów zawartych w SIWZ, oferta nie podlega odrzuceniu, 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.



Nr oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty Ilość przyznanych punktów
w kryterium

Łączna punktacja

Cena Termin
realizacji

zamówienia  

Apteka Św. Jana Sp. z o. o, ul. Czechowska 2, 
20-072 Lublin

90 pkt 10pkt 100 pkt

W zakresie oferty częściowej IV:

Złożoną przez:

Apteka Św. Jana Sp. z o. o, ul. Czechowska 2, 20-072 Lublin
Cena oferty brutto: 71136,90 PLN

Uzasadnienie wyboru:

W związku z zastosowaniem tzw. procedury odwróconej przewidzianej w SIWZ i Ogłoszeniu o zamówieniu i 
określonej w art. 24aa Pzp, oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, uzyskała największą liczbę punktów 
podczas oceny ofert przeprowadzonej według kryteriów zawartych w SIWZ, oferta nie podlega odrzuceniu, 
wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Nr oferty Wykonawcy, którzy złożyli oferty Ilość przyznanych punktów
w kryterium

Łączna punktacja

Cena Termin
realizacji

zamówienia  

Apteka Św. Jana Sp. z o. o, ul. Czechowska 2, 
20-072 Lublin

90 pkt 10pkt 100 pkt

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informuję, że: 

Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Dyrektor  Ośrodka  Leczenia  Uzależnień
Samodzielnego  Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie, ul. Karłowicza 1,    20-027 Lublin, tel.
815322979, fax: 81 4639664.
Z  Inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Ośrodku  Leczenia  Uzależnień  Samodzielnym
Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej  w Lublinie  można skontaktować się pod adresem  e-
mail:iod@olu.lublin.eu.
Pani/Pana dane  osobowe przetwarzane  będą  na  podstawie  art.  6  ust.  1  lit.  c RODO w celu



związanym z  postępowaniem o  udzielenie  zamówienia  publicznego  na:  Dostawa  produktów
leczniczych na 2021 r.  do Programu Terapii Substytucyjnej dla Ośrodka Leczenia Uzależnień
Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Lublinie  prowadzonym  w  trybie
przetargu nieograniczonego;
Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  osoby  lub  podmioty,  którym  udostępniona
zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art.  8 oraz art.  96 ust.  3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych , dalej „ustawa Pzp”;  
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4
lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, nie krótszy jednak niż cały czas
trwania umowy;
Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących
jest  wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w
postępowaniu  o  udzielenie  zamówienia  publicznego;  konsekwencje  niepodania  określonych
danych wynikają z ustawy Pzp;  
W odniesieniu  do  Pani/Pana  danych  osobowych  decyzje  nie  będą  podejmowane  w  sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
Posiada Pani/Pan:
-na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
-na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie
z  prawa  do  sprostowania  nie  może  skutkować  zmianą  postanowień  umowy  w  zakresie
niezgodnym  z  ustawą  Pzp  oraz  nie  może  naruszać  integralności  protokołu  oraz  jego
załączników);
-na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.  18 ust. 2 RODO (prawo do
ograniczenia  przetwarzania  nie  ma  zastosowania  w  odniesieniu  do  przechowywania,  w  celu
zapewnienia  korzystania  za środków ochrony prawnej  lub w celu ochrony praw innej  osoby
fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne  względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub
państwa członkowskiego);  
-prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
Nie przysługuje Pani/Panu:
-w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
-prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
na podstawie art.  21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych,
gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
RODO. 
W przypadku dojścia do zawarcia umowy dane osobowe osób fizycznych, w szczególności osób
reprezentujących oraz wskazanych do kontaktu, związanych z wykonaniem umowy, pozyskane
bezpośrednio lub pośrednio, będą przetwarzane przez Strony umowy, celach archiwalnych oraz
ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń w okresie przewidzianym przepisami prawa, na
podstawie i w związku z realizacją obowiązków nałożonych na administratora danych przez te
przepisy. Dane te nie będą przedmiotem sprzedaży i udostępnienia podmiotom zewnętrznym, za
wyjątkiem przypadków przewidzianych przepisami prawa, nie będą również przekazywane do
państw  trzecich  i  organizacji  międzynarodowych.  Mogą  one  zostać  przekazane  podmiotom
współpracującym z Ośrodkiem w oparciu o umowy powierzenia zawarte zgodnie z 28 RODO, m.
in. w związku ze wsparciem w zakresie IT, czy obsługą korespondencji. W pozostałym zakresie
zasady i sposób postępowania z danymi został opisany powyżej.
Administrator danych zobowiązuje Wykonawcę do poinformowania o zasadach i sposobie prze-
twarzania danych wszystkie osoby fizyczne zaangażowane w realizację umowy.


