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                                Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 
                      PUM w Szczecinie 

                             Al.  Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin 
                               tel. (0-91) 466 10 86 do 88  fax. 466 11 13    

————————————————————————————————————————————— 
Znak sprawy:  ZP/220/103/17 
Dostawa produktów leczniczych w tym leków stosowanych w ramach programów lekowych i 
chemioterapii, suplementów diety, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
medycznego oraz  preparatów do żywienia dojelitowego na potrzeby Klinik SPSK-2 
 
22/12/2017    S246    - - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta   

Polska-Szczecin: Produkty farmaceutyczne 
2017/S 246-514301 

 

Ogłoszenie o zamówieniu 
Dostawy 

Dyrektywa 2014/24/UE 
Sekcja I: Instytucja zamawiająca 
I.1)Nazwa i adresy 
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie 
000288900 
al. Powstańców Wielkopolskich 72 
Szczecin 
70-111 
Polska 
Osoba do kontaktów: Wioletta Sybal 
Tel.: +48 914661088 
E-mail: zamowienia@spsk2-szczecin.pl 
Faks: +48 914661113 
Kod NUTS: PL424 
Adresy internetowe: 
Główny adres: www.spsk2-szczecin.pl 
I.2)Wspólne zamówienie 
I.3)Komunikacja  
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie 
pod adresem: www.spsk2-szczecin.pl 
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany 
powyżej 
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej 
Podmiot prawa publicznego 
I.5)Główny przedmiot działalności 
Zdrowie 
Sekcja II: Przedmiot 
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia 
II.1.1)Nazwa: 
Dostawa produktów leczniczych, suplementów diety, dietetycznych środków spożywczych 
specjalnego przeznaczenia medycznego oraz preparatów do żywienia dojelitowego 
Numer referencyjny: ZP/220/103/17 
II.1.2)Główny kod CPV 
33600000 
II.1.3)Rodzaj zamówienia 
Dostawy 
II.1.4)Krótki opis:  
Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, w tym leków stosowanych w 
ramach programów lekowych i chemioterapii, środków kontrastowych, hemostatyków 
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wchłanialnych, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego i preparatów do żywienia pozajelitowego oraz wyrobów medycznych, których 
szczegółowy opis oraz wymagane ilości zawierają formularze cen jednostkowych. 
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość 
Wartość bez VAT: 20 657 768.71 PLN 
II.1.6)Informacje o częściach 
To zamówienie podzielone jest na części: tak 
Oferty można składać w odniesieniu do maksymalnej liczby części: 49 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Różne produkty lecznicze 
Część nr: 1 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Różne produkty lecznicze. 
Zamówienie obejmuje 186 pozycji produktów leczniczych w różnej ilości. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 3 609 557.90 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 30.000 PLN. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Chemioterapeutyki do użytku ogólnoustrojowego 
Część nr: 2 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33651100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Chemioterapeutyki do użytku ogólnoustrojowego. 
Zamówienie obejmuje 5 pozycji produktów leczniczych w różnej ilości. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
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II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 352 508.50 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 2.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Chemioterapeutyki do użytku ogólnoustrojowego 
Część nr: 3 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33651100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Chemioterapeutyki do użytku ogólnoustrojowego. 
Zamówienie obejmuje 1pozycę Metronidazolum w ilości 22.000 opakowań. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 152 680.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Antybiotyki i chemioterapeutyki 
Część nr: 4 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33651100 
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II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Antybiotyki i chemioterapeutyki. 
Zamówienie obejmuje 25 pozycji produktów leczniczych w różnej ilości. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 721 655.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 3.500 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Antybiotyki i chemioterapeutyki 
Część nr: 5 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33651100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Antybiotyki i chemioterapeutyki. 
Zamówienie obejmuje 1pozycę Meropenemum w ilości 1300 opakowań. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 222 690.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
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II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Produkty do żywienia pozajelitowego 
Część nr: 6 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33692200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Produkty do żywienia pozajelitowego. 
Zamówienie obejmuje 3 pozycje produktów leczniczych w różnej ilości. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 492 762.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 2.500 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Dostawa płynu do znieczulenia wziewnego desfluranum wraz z dzierżawą 14 sztuk 
parowników. 
Część nr: 7 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33661100 - PA02 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Zadanie nr 7składa się z dwóch części: 
A - obejmującej dostawę płynu do znieczulenia wziewnego desfluranum. 
Oraz części B - obejmującej dzierżawę 14 sztuk parowników. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
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Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 444 828.92 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 2.500 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Inhibitory pompy protonowej do stosowania pozajelitowego. 
Część nr: 8 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33610000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Inhibitory pompy protonowej do stosowania pozajelitowego. 
Zamówienie obejmuje dostawę Pantoprazolum w ilości 16.000 opakowań. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 74 080.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 500 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki zwiększające krzepliwość - antidota 
Część nr: 9 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33621200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki zwiększające krzepliwość - antidota. 
Zamówienie obejmuje dostawę Protaminum sulfuricum w ilości 20.000 opakowań. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 648 200.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 3.500 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki obniżające ciśnienie krwi 
Część nr: 10 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33622200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki obniżające ciśnienie krwi. 
Zamówienie obejmuje dostawę Urapidilum w różnych dawkach i ilościach. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 276 932.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
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II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokośc1.500 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki o działaniu przeciwnowotworowym, immunosupresyjnym i przeciwwirusowym 
Część nr: 11 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
33621300 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki o działaniu przeciwnowotworowym, immunosupresyjnym i przeciwwirusowym. 
Zamówienie obejmuje dostawę różnych leków różnych dawkach i ilościach. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 1 682 980.60 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 15.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Produkty do żywienia pozajelitowego i znieczulające ogólnie i lini do podaży wraz z 
dzierżawą kompatybilnych pomp do żywienia pozajelitowego 
Część nr: 12 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 - PA02 
33194110 
33194120 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Produkty do żywienia pozajelitowego i znieczulające ogólnie i linii do podaży wraz z 
dzierżawą kompatybilnych pomp do żywienia pozajelitowego. Zamówienie obejmuje w 
szczególności: 
Część A: Dostawa produktów do żywienia pozajelitowego i znieczulających ogólnie. 
Część B: Dzierżawa 4 pomp do żywienia pozajelitowego przez okres 24 miesięcy. 
Część C: Dostawa linii do podaży do pompy opisanej w części B. 
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Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 818 835.96 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 5.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe i przeciwwymiotne 
Część nr: 13 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33632200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki zwiotczające mięśnie szkieletowe i przeciwwymiotne. 
Zamówienie obejmuje dostawę różnych produktów leczniczych o różnych dawkach i 
ilościach. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 142 988.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki o działaniu odkażającym na bazie oktenidyny. 
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Część nr: 14 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33631600 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki o działaniu odkażającym na bazie oktenidyny. 
Zamówienie obejmuje dostawę różnych płynów w różnych dawkach i ilościach. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 203 756.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Różne produkty lecznicze i suplementy diety 
Część nr: 15 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Różne produkty lecznicze i suplementy diety. 
Zamówienie obejmuje dostawę różnych produktów leczniczych i suplementów diety w 
różnych dawkach i ilościach. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 134 503.50 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki o działaniu przeciwgrzybiczym 
Część nr: 16 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33651000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki o działaniu przeciwgrzybiczym. 
Zamówienie obejmuje dostawę Amphoterycinum B w postaci klasycznej w ilości 160 
opakowań.. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 7 408.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 100 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Jodowe środki cieniujące 
Część nr: 17 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Jodowe środki cieniujące. 
Zamówienie obejmuje dostawę niejonowego jodowego środka cieniującego Iodixanolum w 
różnych dawkach i ilościach. 
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Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 232 400.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1.500 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Jodowe środki cieniujące 
Część nr: 18 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33696000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Jodowe środki cieniujące. 
Zamówienie obejmuje dostawę niejonowego jodowego środka cieniującego Iopromidum w 
różnych dawkach i ilościach. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 434 284.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 2.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki mukolityczne, przeciwbólowe i przeciwzapalne 
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Część nr: 19 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33661200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki mukolityczne, przeciwbólowe i przeciwzapalne. 
Zamówienie obejmuje dostawę produktów leczniczych w różnych dawkach i ilościach. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 192 632.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki o działaniu przeciwkrwotocznym 
Część nr: 20 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33621200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki o działaniu przeciwkrwotocznym. 
Zamówienie obejmuje dostawę produktów leczniczych wraz z zestawem do podawania 
produktów leczniczych w różnych dawkach i ilościach. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 308 407.30 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
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Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1.500 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Produkty do żywienia dojelitowego - dietetyczne środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia medycznego. 
Część nr: 21 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33692510 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Produkty do żywienia dojelitowego - dietetyczne środki spożywcze specjalnego 
przeznaczenia medycznego. 
Zamówienie obejmuje dostawę produktów w różnych dawkach i ilościach. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 255 675.50 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości1.500 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Antybiotyki do stosowania dożylnego 
Część nr: 22 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33651100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Antybiotyki do stosowania dożylnego. 
Zamówienie obejmuje dostawę Piperacillinum + Tazobactamum ilości 7.000 opakowań. 
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Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 71 330.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 500 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Różne produkty lecznicze 
Część nr: 23 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Różne produkty lecznicze. 
Zamówienie obejmuje dostawę różnych produktów leczniczych w różnych ilościach i 
dawkach (łącznie 38 pozycji). 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 620 892.45 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 3.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki odwracające blokadę przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego 
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Część nr: 24 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33661700 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki odwracające blokadę przekaźnictwa nerwowo-mięśniowego. 
Zamówienie obejmuje dostawę Sugammadex sodium w ilości 40 opakowań. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 144 444.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Nitrogliceryna do stosowania dożylnego 
Część nr: 25 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33622100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Nitrogliceryna do stosowania dożylnego. 
Zamówienie obejmuje dostawę Glyceryl trinitrate w ilości 1.200 opakowań. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 61 116.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
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II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 300 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Program lekowy NFZ leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego 
Część nr: 26 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33622200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Program lekowy NFZ leczenia tętniczego nadciśnienia płucnego. 
Zamówienie obejmuje dostawę Iloprostum w w różnych dawkach i ilościach. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 457 869.90 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 2.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki o działaniu cytostatycznym. 
Część nr: 27 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33652100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki o działaniu cytostatycznym. 
Zamówienie obejmuje dostawę Ieków w w różnych dawkach i ilościach (24 pozycje). 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
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Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 630 990.95 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 3.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki o działaniu cytostatycznym. 
Część nr: 28 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33652100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki o działaniu cytostatycznym. 
Zamówienie obejmuje dostawę Ieków w w różnych dawkach i ilościach (12 pozycji). 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 256 501.68 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1.500 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Różne produkty lecznicze 
Część nr: 29 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
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Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Różne produkty lecznicze. 
Zamówienie obejmuje dostawę różnych produktów leczniczych w w różnych dawkach i 
ilościach (35 pozycji). 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 525 666.75 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 2.600 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Produkty lecznicze stosowane w ginekologii i położnictwie 
Część nr: 30 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33640000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Produkty lecznicze stosowane w ginekologii i położnictwie. 
Zamówienie obejmuje dostawę różnych produktów leczniczych w w różnych dawkach i 
ilościach (9 pozycji). 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 383 359.60 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
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II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 2.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Produkty lecznicze stosowane w ginekologii i położnictwie 
Część nr: 31 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33640000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Produkty lecznicze stosowane w ginekologii i położnictwie. 
Zamówienie obejmuje dostawę Misoprostolum w ilości 6 opakowań. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 15 833.34 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 400 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leczenie przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków ibuprofenem dożylnym. 
Część nr: 32 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33622000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leczenie przetrwałego przewodu tętniczego u wcześniaków ibuprofenem dożylnym. 
Zamówienie obejmuje dostawę Ibuprofenum w ilości 40 opakowań. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
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Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 81 481.60 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 500 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Antybiotyki do podawania dożylnego i doustnego 
Część nr: 33 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33651000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Antybiotyki do podawania dożylnego i doustnego. 
Zamówienie obejmuje dostawę Vancomycini hydrochloridum, proszek do sporządzania 
roztworu do infuzji i roztworu doustnego w różnych dawkach oraz ilościach. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 76 840.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 400 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Różne produkty lecznicze 
Część nr: 34 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Różne produkty lecznicze. 
Zamówienie obejmuje dostawę różnych produktów leczniczych w w różnych dawkach oraz 
ilościach (53 pozycje). 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 300 552.82 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1.500 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki o działaniu zwiątczającym mięśnie szkieletowe. 
Część nr: 35 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33632200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki o działaniu zwiątczającym mięśnie szkieletowe. 
Zamówienie obejmuje dostawę Cisatracurium w różnych dawkach oraz ilościach (2 pozycje). 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 53 801.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
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Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 300 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Różne produkty lecznicze 
Część nr: 36 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33690000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Różne produkty lecznicze. 
Zamówienie obejmuje dostawę różnych produktów leczniczych w różnych dawkach oraz 
ilościach (14 pozycji). 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 480 020.84 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 2.500 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Program lekowy NFZ leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki 
żółtej związanego z wiekiem 
Część nr: 37 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33662100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Program lekowy NFZ leczenia neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki 
żółtej związanego z wiekiem. 
Zamówienie obejmuje dostawę Aflibercept w ilości 450 opakowań. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
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Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 750 001.50 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 4.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki o działaniu przeciwzakrzepowym 
Część nr: 38 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33621100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki o działaniu przeciwzakrzepowym. 
Zamówienie obejmuje dostawę Nadroparinum calcicum w różnych dawkach i ilościach. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 398 070.50 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 2.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Środki psychotropowe i odurzające. 
Część nr: 39 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33661000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Środki psychotropowe i odurzające. 
Zamówienie obejmuje dostawę środków psychotropowych i odurzających w różnych 
dawkach i ilościach. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 34 824.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 500 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki stosowane w chemioterapii nowotworów 
Część nr: 40 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33652100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki stosowane w chemioterapii nowotworów. 
Zamówienie obejmuje dostawę Doxorubicinum liposomanum pegylatum w ilości 450 
opakowań. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 516 690.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
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II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 2.500 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki stosowane w chemioterapii nowotworów 
Część nr: 41 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33652100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki stosowane w chemioterapii nowotworów. 
Zamówienie obejmuje dostawę Sorafenibum w ilości 40 opakowań. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 329 629.60 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1.600 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki stosowane pomocniczo w chemioterapii nowotworów 
Część nr: 42 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33621000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki stosowane pomocniczo w chemioterapii nowotworów. 
Zamówienie obejmuje dostawę Pegfilgrastimum w ilości 150 opakowań. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
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II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 347 221.50 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1.700 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Różne produkty lecznicze 
Część nr: 43 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33661000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Różne produkty lecznicze. 
Zamówienie obejmuje dostawę różnych produktów leczniczych w różnych dawkach i 
ilościach (52 pozycje). 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 341 023.10 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1.700 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Program lekowy leczenia raka nerki 
Część nr: 44 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33652100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
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Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Program lekowy leczenia raka nerki. 
Zamówienie obejmuje dostawę Sunitynibum w różnych dawkach i ilościach (3 pozycje). 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 1 527 778.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 7.600 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Dożylne preparaty witamin 
Część nr: 45 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33616000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Dożylne preparaty witamin. 
Zamówienie obejmuje dostawę Thiaminum wi ilości 200 opakowań. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 40 740.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
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W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 200 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Program lekowy NFZ leczenia raka gruczołu krokowego 
Część nr: 46 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33652100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Program lekowy NFZ leczenia raka gruczołu krokowego. 
Zamówienie obejmuje dostawę Abirateronum wi ilości 80 opakowań. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 540 740.80 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 2.700 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Inhibitory pompy protonowej do stosowania pozajelitowego 
Część nr: 47 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33610000 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Inhibitory pompy protonowej do stosowania pozajelitowego. 
Zamówienie obejmuje dostawę Omeprazolum w ilości 16.000 opakowań. 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 133 280.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
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Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 1.000 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Leki okulistyczne 
Część nr: 48 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33662100 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Leki okulistyczne. 
Zamówienie obejmuje dostawę leków w różnych dawkach i ilościach (11 pozycji). 
Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 40 903.20 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 200 zł. 
II.2)Opis 
II.2.1)Nazwa: 
Klej tkankowy z komponentą hemostatyczną 
Część nr: 49 
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 
33621200 
II.2.3)Miejsce świadczenia usług 
Kod NUTS: PL424 
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:  
Siedziba Zamawiającego SPSK-2 w Szczecinie Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 
Szczecin. 
II.2.4)Opis zamówienia: 
Klej tkankowy z komponentą hemostatyczną w ilości 24 opakowania. 
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Szczegółowy opis wszystkich zamawianych pozycji znajduje się w Formularzu cen 
jednostkowych. 
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia 
Kryteria określone poniżej 
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena / Waga: 95 
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5 
II.2.6)Szacunkowa wartość 
Wartość bez VAT: 86 400.00 PLN 
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
Okres w miesiącach: 24 
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie 
II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych 
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie 
II.2.11)Informacje o opcjach 
Opcje: nie 
II.2.12)Informacje na temat katalogów elektronicznych 
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej 
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie 
II.2.14)Informacje dodatkowe 
W zakresie tego zadania należy wnieść wadium w wysokości 500 zł. 
Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym 
III.1)Warunki udziału  
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do 
rejestru zawodowego lub handlowego 
Wykaz i krótki opis warunków:  
W zakresie posiadania kompetencji lub uprawnień do wykonywania określonej działalności 
zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - w tym zakresie Zamawiający wymaga 
posiadania przez Wykonawcę: 
1.1.1. zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego 
produktami leczniczymi- nie dotyczy zadania nr 21; 
1.1.2. Zezwolenie na obrót środkami psychotropowymi - dotyczy zadania nr 1 i 39; 
1.1.3. Zezwolenie na obrót środkami odurzającymi - dotyczy zadania nr 39. 
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  
W celu potwierdzenia warunku dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej 
Zamawiający żąda złożenia Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-
kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
kredytową wykonawcy w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu 
składania ofert. 
— W przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnianie warunku posiadania sytuacji finansowej 
oraz zdolności technicznej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej 
waluty po średnim kursie w stosunku do PLN opublikowanym przez NBP w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu 
walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  
W zakresie ekonomicznej lub finansowej – w tym zakresie Zamawiający wymaga, aby 
Wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych bądź zdolność kredytową 
na kwotę nie mniejszą niż: 
ZAD. 
NR Wartość brutto. 
1- 300 000,00; 
2- 28 000,00; 
3- 12 000,00; 
4- 60 000,00; 
5- 18 000,00; 
6- 40 000,00; 
7- 35 000,00; 
8- 6 000,00; 
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9- 50 000,00; 
10- 22 000,00; 
11- 140 000,00; 
12- 65 000,00; 
13- 10 000,00; 
14- 15 000,00; 
15- 10 000,00; 
16- 500,00; 
17- 18 000,00; 
18- 35 000,00; 
19- 15 000,00; 
20- 25 000,00; 
21- 20 000,00; 
22- 6 000,00; 
23- 50 000,00; 
24- 12 000,00; 
25- 5 000,00; 
26- 36 000,00; 
27- 50 000,00; 
28- 20 000,00; 
29- 40 000,00; 
30- 30 000,00; 
31- 1 000,00; 
32- 6 000,00; 
33- 6 000,00; 
34- 25 000,00; 
35- 4 000,00; 
36- 40 000,00; 
37- 60 000,00; 
38- 30 000,00; 
39- 3 000,00; 
40- 40 000,00; 
41- 25 000,00; 
42- 25 000,00; 
43- 25 000,00; 
44- 120 000,00; 
45- 3 000,00; 
46- 45 000,00; 
47- 10 000,00; 
48- 3 000,00; 
49- 7 000,00. 
W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Zamawiający dopuszcza aby 
Wykonawca wykazał posiadanie środków finansowych bądź zdolność kredytową na kwotę 
nie mniejszą niż suma wartości określonych dla zadań których dotyczy oferta (np. 
Wykonawca składa ofertę na zadania nr 1 i 2, wówczas musi wykazać posiadanie środków 
finansowych, bądź zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 328.000,00 PLN). 
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe 
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:  
W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę posiadania zdolności technicznej lub 
zawodowej Zamawiający żąda złożenia Wykazu dostaw wykonanych a w przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz 
których dostawy zostały wykonane, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do 
formularza oferty oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały 
wykonane lub są wykonywane należycie. 
— Dowodami, o którym mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione 
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane a w przypadku świadczeń 
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okresowych lub ciągłych są wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym 
charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie 
Wykonawcy: w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych 
referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być 
wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 
— W przypadku, gdy Wykonawca wykaże spełnianie warunku posiadania sytuacji finansowej 
oraz zdolności technicznej w innej walucie niż PLN, Zamawiający dokona przeliczenia tej 
waluty po średnim kursie w stosunku do PLN opublikowanym przez NBP w dniu publikacji 
ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu ogłoszenia postępowania NBP nie opublikuje kursu 
walut, Zamawiający przyjmie kurs opublikowany w pierwszym dniu roboczym po tej dacie. 
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:  
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – w tym zakresie Zamawiający wymaga, 
aby Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej głównej dostawy, 
której przedmiotem była dostawa: 
— dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego - 
przypadku zadania nr 21, 
— produktów leczniczych - w przypadku pozostałych zadań. 
ZAD. 
NR Wartość brutto. 
1- 300 000,00 
2- 30 000,00 
3- 15 000,00 
4- 70 000,00 
5- 20 000,00 
6- 40 000,00 
7- 7 000,00 
8- 60 000,00 
9- 25 000,00 
10- 150 000,00 
11- 70 000,00 
12- 12 000,00 
13- 20 000,00 
14- 12 000,00 
15- 12 000,00 
16- 1 000,00 
17- 20 000,00 
18- 40 000,00 
19- 15 000,00 
20- 30 000,00 
21- 25 000,00 
22- 7 000,00 
23- 50 000,00 
24- 10 000,00 
25- 6 000,00 
26- 40 000,00 
27- 60 000,00 
28- 25 000,00 
29- 50 000,00 
30- 35 000,00 
31- 1 000,00 
32- 8 000,00 
33- 7 000,00 
34- 30 000,00 
35- 5 000,00 
36- 40 000,00 
37- 70 000,00 
38- 35 000,00 
39- 3 000,00 
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40- 40 000,00 
41- 30 000,00 
42- 30 000,00 
43- 30 000,00 
44- 150 000,00 
45- 4 000,00 
46- 50 000,00 
47- 12 000,00 
48- 4 000,00 
49- 8 000,00 
— Jeżeli Wykonawca ubiega się o udzielenie zamówienia w kilku ta sama dostawa może 
posłużyć mu do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w więcej niż jednym 
zadaniu, jednakże pod warunkiem, że jej wartość nie będzie mniejsza niż suma wartości 
określonych w tych zadaniach, np. Wykonawca składa oferty częściowe na zadania 1 i 2 
wówczas może wykazać wykonanie jednej dostawy głównej o wartości nie mniejszej niż 
330.000 zł brutto wraz z podaniem, których zadań dotyczy wskazana dostawa główna. 
Niedopuszczalne jest wskazanie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia dla danego 
zadania w ten sposób, że dopiero łączna wartość dwóch lub większej ilości dostaw głównych 
będzie odpowiadała wartości wymaganej dla danego zadania. 
W przypadku, gdy w wykazie zostanie zamieszczona dostawa główna obejmująca zakres 
rzeczowy szerszy aniżeli wymagany przez Zamawiającego Wykonawcy zobowiązany jest 
wyszczególnić wartość, przedmiot i datę wykonania tej części dostawy, która odpowiada 
rodzajowi i wartości określonej przez Zamawiającego. 
— W przypadku zamówienia będącego w trakcie realizacji warunek dotyczący wartości 
zamówienia powinien być spełniony przed upływem terminu składania oferty, 
— W przypadku zadania nr 21 wykonawca może wykazać wykonanie dostawy produktów 
leczniczych lub dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia 
medycznego. 
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych 
III.2)Warunki dotyczące zamówienia 
III.2.2)Warunki realizacji umowy:  
1/Okres realizacji umowy wynosi 24 miesiące. 
2/Kupujący ma prawo przedłużyć umowę nie więcej niż o 12 miesięcy. 
3/Termin dostawy max 3 dni robocze. 
4/Kupujący ma prawo zamówić ich mniejszą ilość towaru, z tym że nie mniej niż 60 % ilości 
podanej w formularzu/ach cen jednostkowych. 
5/W trakcie realizacji umowy strony mogą dokonać zmiany cen jednostkowych leków w 
przypadku zaistnienia jednej z okoliczności określonych w SIWZ. 
6/Strony dopuszczają możliwość zmiany leku na inny zgodnie z zapisami w SIWZ, 
7/strony mogą dokonać zmian w zakresie ilości poprzez ich zwiększenie lub zmniejszenie, 
przy zachowaniu wartości zadania. 
8. Zmiana umowy jest dopuszczalna wyłącznie w przypadku: 
a) zmiany obowiązujących przepisów bądź wejścia w życie nowych przepisów, z których 
będzie wynikał obowiązek dostosowania warunków umowy do aktualnego stanu prawnego, 
c) obniżenia ceny lub innych zmian korzystnych dla Zamawiającego 
Oraz inne określone w SIWZ. 
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia 
Sekcja IV: Procedura 
IV.1)Opis 
IV.1.1)Rodzaj procedury 
Procedura otwarta 
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów 
IV.1.4)Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu 
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej 
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) 
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie 
IV.2)Informacje administracyjne 
IV.2.1)Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania 
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IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału 
Data: 30/01/2018 
Czas lokalny: 10:00 
IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym 
kandydatom 
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału: 
Polski 
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą 
Oferta musi zachować ważność do: 30/03/2018 
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert  
Data: 30/01/2018 
Czas lokalny: 11:00 
Miejsce:  
W siedzibie Zamawiającego w pokoju nr 11, budynek M. 
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:  
Wszystkie osoby chcące uczestniczyć w otwarciu ofert. 
Sekcja VI: Informacje uzupełniające 
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia 
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie 
VI.2)Informacje na temat procesów elektronicznych 
Stosowane będą zlecenia elektroniczne 
Stosowane będą płatności elektroniczne 
VI.3)Informacje dodatkowe: 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć DO OFERTY następujące oświadczenia, dokumenty 
oraz próbki: 
— Oświadczenie dot. dopuszczenia do obrotu i używania na terytorium RP oferowanych 
produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety oraz środków 
spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, 
— Jednolity Europejski Dokument Zamówienia, 
— formularz cen jednostkowych stanowiący załącznik nr 1 do formularza oferty, 
— dowód wpłacenia/wniesienia wadium, 
— pełnomocnictwo - jeśli dotyczy. 
... 
Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się 
na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także: 
a) JEDZ podmiotów na których zasoby się powołuje 
b) zobowiązanie podmiotu 3 udostępniającego swoje zasoby. Zobowiązanie podmiotu 
trzeciego winno spełniać warunki określone w SIWZ 
Dokumenty na wezwanie: 
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 
14 i 21 PZP oraz w zakresie określonym w art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 PZP 
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego 
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu; 
4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu 
potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie pkt VI ppkt 2.1 SIWZ. 
5. oświadczenie wykonawcy 
— o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji 
administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia 
społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – 
dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi 
odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych 
należności, 
— o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o 
zamówienia publiczne, 
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— o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 
12 .1. 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2017.1785 tj. z dnia 27.9. 2017.), 
— o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę 
ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez zamawiającego na 
podstawie art. 24 ust 5 pkt. 5 i 6. 
6. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej po otwarciu ofert. 
7. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej składa dokumenty zgodnie z SIWZ. 
VI.4)Procedury odwoławcze 
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze 
Krajowa Izba Odwoławcza 
ul. Postępu 17 A 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587801 
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 
VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne 
VI.4.3)Składanie odwołań 
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:  
1. Środki ochrony prawnej określone w dziale VI PZP przysługują Wykonawcy, a także 
innemu podmiotowi jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł 
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo Zamówień 
Publicznych. 
2. Odwołanie wnosi się w terminie określonym w art. 182 PZP 
3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub elektronicznej opatrzonej 
bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego 
kwalifikowanego certyfikatu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed 
upływem terminu na wniesienie odwołania, w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego 
treścią przed upływem tego terminu. 
VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań 
Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych 
ul. Postępu 17 A 
Warszawa 
02-676 
Polska 
Tel.: +48 224587801 
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks: +48 224587800 
Adres internetowy:www.uzp.gov.pl 
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 
20/12/2017 
 
 
 
 
 
Szczecin, dnia 22.12.2017 r.     

…………………………………….. 
        podpis Dyrektora SPSK-2 


