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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
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Sekcja II: Przedmiot
II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:
Dostawa produktów leczniczych, suplementów diety, środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.
II.1.2)Główny kod CPV
33600000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Dostawy
II.1.4)Krótki opis:
1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa produktów leczniczych, w tym leków
stosowanych w ramach programów lekowych i chemioterapii, środków
kontrastowych, hemostatyków wchłanialnych, dietetycznych środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego i preparatów do żywienia pozajelitowego
oraz wyrobów medycznych, zwanych dalej „produktami leczniczymi”, których
szczegółowy opis oraz wymagane ilości zawiera formularz cen jednostkowych.
2.Zamawiający wymaga zaoferowania w zad. 1-37, 39-41 oraz 43-47 produktów
leczniczych, z zastrzeżeniem:
— w zakresie zad. nr 6 poz. 4, 5, 25, 72 wymaga zaoferowania suplementu diety
— w zakresie zad. nr 6 poz. 66 oraz zad. nr 32 poz. 8, 9, 10 wymaga zaoferowania
środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego
— w zakresie zad. nr 9 poz. 17, 18; zad. nr 37 poz. 1 wymaga zaoferowania
wyrobów medycznych.
3. w zakresie zad. 38 i 42 wymaga zaoferowania wyrobów med.
Z uwagi na brak miejsca pozostałe informacje w SIWZ.
II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 15 600 657.59 PLN
II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki o działaniu immunostymulującym stosowane w leczeniu raka pęcherza
moczowego
Część nr: 1
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33652000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
Zawiesina żywych bakterii BCG (Bacillus Calmette-Guerin) szczep RIVM – 1173-P2
w postaci systemu zamkniętego do podawania do pęcherza moczowego w ilości 700
zestawów.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 210 648.15 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 2100
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki stosowane w programie lekowym NFZ leczenia podtrzymującego chorych na
nawrotowego platynowrażliwego raka jajnika, jajowodu, pierwotnego raka otrzewnej
Część nr: 2
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
Olaparibum w ilości 24 opakowania.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 494 020.89 PLN
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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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 5000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki stosowane w programie lekowym NFZ leczenia neowaskularnej (wysiękowej)
postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)
Część nr: 3
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
Ranibizumabum w ilości 150 opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówienia częściowego / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 340 277.78 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 3000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki stosowane w chemioterapii nowotworów refundowane na podstawie załącznika
C
Część nr: 4
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
Capecitabinum (w dawkach 150 mg i 500 mg) w ilości 1000 opakowań.
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: 322 937.04 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 3000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki stosowane w terapii wspomagającej chemioterapię nowotworów
Część nr: 5
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
1- Lipegfilgrastimum;
2- Palonosetronum + Netupitant;
3- Palonosetronum;
(w sumie wszystkich opakowań- 600).
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: 545 340.74 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 5000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Różne produkty lecznicze
Część nr: 6
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
1 -Acarbosum;
2 – Acarbosum;
3 -Acetylcysteinum;
4 -Acidum ascorbicum 1);
5 -Acidum ascorbicum 2);
6 -Alantan;
7 -Alfacalcidolum;
8 -Alfacalcidolum;
9 -Allopurinolum;
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10 -Allopurinolum;
11 -Alteplasum;
12 -Alteplasum;
13 -Alteplasum;
14 -Aluminii acetotartras;
15 -Ampicillinum + sulbactamum;
16 -Arcalen;
17 -Betahistinum;
18 -Betamethasoni dipropionas + Betamethasoni natrii phosphas;
19 -Betaxololum;
20 -Bisacodylum;
21 -Budesonidum;
22 -Budesonidum;
23 -Budesonidum;
24 -Calcium carbonicum;
25 -Calcium 3);
26 -Captoprilum;
27 -Carbo medicinalis;
28 -Cefalexinum;
29 -Cerebrolysinum;
30 -Cerebrolysinum;
31 -Cholinum salicylicum;
32 -Clindamycinum;
33 -Clindamycinum;
34 -Clindamycinum;
35 -Clindamycinum;
36 -Clotrimazolum;
37 -Colecalciferolum;
38 -Colistinum;
39 -Co-Trimoxazolum;
40 -Co-Trimoxazolum;
41 -Dabigatran etexilate;
42 -Diclofenacum sodium + Misoprostolum;
43 -Dinoprostonum;
44 -Doxazosinum;
45 -Doxazosinum;
46 -Doxycyclinum;
47 -Dydrogesteronum;
48 -Ergotaminum tartaricum;
49 -Erythromycini cyclocarbonas;
50 -Estradioli valeras;
51 -Estradiolum;
52 -Estradiolum;
53 -Ezetimibum;
54 -Filgrastimum;
55 -Filgrastimum;
56 -Flumanizenilum;
57 -Fluticasonum;
58 -Hemorectal;
59 -Hydrocortisonum;
60 -Hydrocortisonum;
61 -Hydroxizinum;
62 -Hydroxizinum;
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63 -Hydroxizinum;
64 -Immunoglobulinum humanum anty-HBS;
65 -Infectoscab;
66 -Innovitum B 4);
67 -Ipratropium + Fenoterolum;
68 -Ketokonazolum;
69 -Kreon 10000 j.m.*** lub równoważny;
70 -Losartanum;
71 -Magnesii hydroaspartas;
72 -Magnesium citricum 5);
73 -Magnesium hydroasparticum + Pyridoxinum hydrochloricum;
74 -Megestrolum;
75 -Mentha fix;
76 -Methyldigoxinum;
77 -Metronidazolum + Chlorquinaldolum;
78 -Mupirocinum;
79 -Mupirocinum;
80 -Nondrolonum;
81 -Neomycinum;
82 -Nicergolinum;
83 -Nicergolinum;
84 -Nitrendypinum;
85 -Nitrendypinum;
86 -Norfloxacinum;
87 -Phenylbutasonum;
88 -Pimafucort;
89 -Prasugrelum;
90 -Prednisolonum;
91 -Prednisonum;
92 -Prednisonum;
93 -Prednisonum;
94 -Progesteronum;
95 -Progesteronum;
96 -Promethazinum;
97 -Promethazinum;
98 -Pyridoxinum;
99 -Rivaroxabanum;
100 -Rivaroxabanum;
101 -Salmeterolum;
102 -Spironolactonum;
103 -Spironolactonum;
104 -Sulfathiazolum argentum;
105 -Telmisartanum;
106 -Theophyllinum;
107 -Thiamazolum;
108 -Thiamazolum;
109 -Torasemidum;
110 -Trandolaprilum;
111 -Trandolaprilum;
112 -Trimebutinum;
113 -Urosept;
114 -Verapamilum;
115 -Vinpocetinum;
8

116 -Vitaral;
117 -Xylometazolinum;
118 -Nifuroxazidum;
119 -Fenofibratum;
120 -Fenofibratum
121 -Gąbka kolagenowa zawierajaca siarczan gentamycyny przeznaczona do
miejscowej terapii infekcji;
122 -Gąbka kolagenowa zawierajaca siarczan gentamycyny przeznaczona do
miejscowej terapii infekcji;
123 -Gąbka kolagenowa zawierajaca siarczan gentamycyny przeznaczona do
miejscowej terapii infekcji;
124 -Kalium chloridum;
125 -Tiotropium bromidum;
126 -Acidum zoledronicum;
127 -Voriconazolum;
128 -Aciclovirum;
129 -Tamsulosinum;
130 -Codeinum phosphoricum + sulfoguaiacolum;
131 -Salbutamolum;
132 -Acidum acetylsalicylicum;
(w sumie wszystkich opakowań- 24718).
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: 1 126 214.17 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości
10.000 zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki o działaniu immunosupresyjnym na potrzeby pacjentów po transplantacji nerki
Część nr: 7
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33652300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
1 -Acidum mycophenolicum;
2 -Acidum mycophenolicum;
3 -Ciclosporinum 3);
4 -Ciclosporinum 3);
5 -Ciclosporinum 3);
6 -Ciclosporinum 3);
7 -Mycophenolate mofetil;
8 -Mycophenolate mofetil;
9 -Sirolimusum;
10 -Tacrolimusum 1);
11 -Tacrolimusum 1);
12 -Tacrolimusum 1);
13 -Tacrolimusum 1);
14 -Tacrolimusum 2);
15 -Tacrolimusum 2);
16 -Tacrolimusum 2);
(w sumie wszystkich opakowań- 1216).
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: 63 844.44 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 600
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki do użytku okulistycznego
Część nr: 8
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33662100
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II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
1 -Aciclovirum;
2 -Bimatoprostum + Timololum;
3 -Brimonidinum;
4 -Brinzolamidum;
5 -Dializat z krwi cieląt;
6 -Fludrocortisonum;
7 -Neomycinum;
8 -Ofloxacinum;
9 -Phenylephrinum;
10 -Pranoprofenum;
11 -Proxymetacainum;
12 -Retinolum;
13 -Timololum;
14 -Troxerutinum;
(w sumie wszystkich opakowań- 4800).
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: 99 915.74 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 1.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Antybiotyki aminoglikozydowe w postaci gotowych wlewów dożylnych, preparaty
odżywiania pozajelitowego, dożylne płyny infuzyjne
Część nr: 9
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651100
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33692210
33692500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
1 Amikacinum;
2 Amikacinum;
3 Amikacinum;
4 Gentamicinum;
5 Gentamicinum;
6 Gentamicinum;
7 Tobramicinum;
8 Tobramicinum;
9 Glucosum;
10 Glucosum;
11 Natrii chloridum;
12 Natrii chloridum;
13 Natrii chloridum;
14 Natrii chloridum;
15 Solutio Ringeri;
16 Glucosum;
17 Sol. 0,9 % Natrii chlorati,;
18 Sol. 0,9 % Natrii chlorati,;
19 Osoczozastępczy roztwór do infuzji;
20 Zbilansowany roztwór wieloelektrolitowy;
21 Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego;
22 Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego;
23 Worek 3-komorowy do żywienia pozajlitowego;
24 Worek 3-komorowy do żywienia pozajlitowego;
25 Worek 3-komorowy do żywienia pozajlitowego;
26 Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego;
27 Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego;
28 Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego;
29 Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego;
(W sumie 133.260 worków).
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: 835 438.21 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
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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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 8.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki o działaniu znieczulającym miejscowo
Część nr: 10
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33661100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
Bupivacainum + Epinephrinum w ilosci 300 opakowań.
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: 13 333.33 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 100
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki stosowane w okulistyce
Część nr: 11
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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.
II.2.4)Opis zamówienia:
Carbacholumw ilosci 180 opakowań.
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: 78 333.33 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 700
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Dożylne środki kontrastowe
Część nr: 12
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
Iohexolum w ilosci 1.900 opakowań.
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: 107 037.04 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 1.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki o działaniu przeciwbólowym
Część nr: 13
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
Paracetamolum w ilosci 7.000 opakowań.
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: 22 222.22 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
15

W przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 200
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Dożylne preparaty immunoglobulin
Część nr: 14
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
Immunoglobulina ludzka normalna do podawania dożylnego w ilosci 400 opakowań.
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: 92 592.59 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 900
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki stosowane w ramach programów lekowych NFZ
Część nr: 15
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33652100
33622200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
1 -Paclitaxel albuminatum – paklitaksel w postaci nanocząsteczkowego kompleksu z
albuminą;
2 -Macytentanum;
3 -Epoprostenolum;
4 -Epoprostenolum;
5 -Bosentanum;
(W sumie 510 opakowań).
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: 902 219.26 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 9.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Program lekowy NFZ leczenia wysoko zróżnicowanego nowotworu
neuroendokrynnego trzustki
Część nr: 16
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
Everolimusum w ilości 100 opakowań.
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: 949 074.07 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 9.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Środki kontrastowe
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
Sulfur hexafluoride w postaci mikropęcherzyków w ilości 10 opakowań.
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: 4 490.74 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 50 zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Program lekowy NFZ profilaktyki zakażeń wirusem RS
Część nr: 18
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651400
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
Palivisumabum w ilości 260 opakowań.
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: 1 101 187.59 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości
10.000 zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Dożylne środki znieczulające ogólnie
Część nr: 19
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33661100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

19

Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
Thiopentalum w ilości 400 opakowań.
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: 4 814.81 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 50 zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Program lekowy NFZ leczenia raka nerki
Część nr: 20
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
Pazopanibum w ilości 68 opakowań.
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: 427 909.98 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 4.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki narkotyczne i psychotropowe
Część nr: 21
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
1 -Dexmedetomidinum;
2 -Fentanylum;
3 -Fentanylum;
4 -Morphini sulfas;
5 -Morphini sulfas;
6 -Morphini sulfas spinal;
7 -Oxycodonum;
8 -Oxycodonum;
9 -Pethidini hydrochloricum;
10 -Pethidini hydrochloricum;
11 -Phenobarbitalum;
12 -Sufentanylum;
13 -Temazepamum;
(W sumie 6.205 opakowań).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 906 720.00 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 9.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki do znieczulenia ogólnego
Część nr: 22
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33661100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
Remifentanylum w ilosci 250 opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 47 550.00 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 500
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Program lekowy NFZ leczenia zaawansowanego raka jelita grubego
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Część nr: 23
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
Panitumumabum w ilosci 65 opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 260 400.00 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 2.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki przeciwnowotworowe
Część nr: 24
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
Bleomycini sulfas w ilosci 250 opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 23 625.00 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 200
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki przeciwnowotworowe
Część nr: 25
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
Methotrexatum w ilosci 100 opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień cząstkowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 500.00 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 40 zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Różne leki przeciwnowotworowe
Część nr: 26
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
1 -Docetaxelum;
2 -Docetaxelum;
3 -Ifosfamidum;
4 -Ifosfamidum;
5 -Mitomycinum;
(w sumie 1105 opakowań).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione
tylko w dokumentacji zamówienia
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 43 204.86 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 400
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki o działaniu przeciwzakrzepowym
Część nr: 27
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
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33621100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
Antithrombinum III humanum w ilosci 92 opakowania.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 65 300.00 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 600
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki o działaniu przeciwzakrzepowym
Część nr: 28
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
Fondaparinux w ilosci 72 opakowania.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
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II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 388.89 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 300
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
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
1 -Amlodipinum + perindoprilum;
2 -Amlodipinum + perindoprilum;
3 -Bisoprololum + perindoprilum;
4 -Bisoprololum + perindoprilum;
5 -Gliclazidum;
6 -Indapamidum;
7 -Indapamidum + amlodipinum;
8 -Indapamidum + amlodipinum;
9 -Ivabradinum;
10 -Ivabradinum;
11 -Perindoprilum;
12 -Perindoprilum;
13 -Perindoprilum + indapamidum;
14 -Tianeptinum;
15 -Trimetazidinum;
(w sumie 818 opakowań).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
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II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 083.33 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 200
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Insulina
Część nr: 30
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33615100
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
Insulina w ilosci 1315 opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 144 027.78 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 1.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Immunoglobuliny do stosowania dożylnego i środki przeciwkrwotoczne
Część nr: 31
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33651520
33621200
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
1 Koncentrat wszystkich ludzkich czynników zespołu protrombiny z
wystandaryzowaną antytrombiną III w ilości 500 opakowań
2 10 % gotowa do podania dożylnego immunoglobulina ludzka normalna,
zawierająca co najmniej 98 % IgG, o maksymalnej zawartości IgA 140 mcg/ml, nie
zawierająca cukru, sodu, konserwantów.w ilości 600 opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 789 629.63 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 7.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Preparaty do żywienia dożylnego centralnego i obwodowego oraz dojelitowego
Część nr: 32
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II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692210
33617000
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
1- Worek 3-komorowy ze sterylnymi portami do żywienia dożylnego, ;
2- Worek 3-komorowy ze sterylnymi portami do żywienia dożylnego,;
3- Worek 3-komorowy ze sterylnymi portami do żywienia pozajelitowego;
4- Worek 3-komorowy ze sterylnymi portami do zywienia pozajelitowego;
5- Worek 3-komorowy ze sterylnymi portami do żywienia pozajelitowego;
6- Worek 3-komorowy ze sterylnymi portami do zywienia pozajelitowego;
7- Worek 3-komorowy ze sterylnymi portami do żywienia pozajelitowego;
8- Kompletna dieta specjalistyczna dla pacjentów z niewydolnością wątroby,
wysokoenergetyczna;
9- Kompletna dieta do żywienia dojelitowego, wysokokaloryczna;
10- Kompletna dieta do zywienia dojelitowego, wysokokaloryczna;
11- Fosforanowy dodatek do preparatów do żywienia dożylnego;
(w sumie 3400 opakowań).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 298 278.57 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 3.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Różne produkty lecznicze
Część nr: 33
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33690000
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II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
1 -Aciclovirum;
2 -Aciclovirum;
3 -Amoxicillinum + Acidum clavulanicum;
4 -Amoxicillinum + Acidum clavulanicum;
5 -Amoxicillinum + Acidum clavulanicum;
6 -Amoxicillinum + Acidum clavulanicum;
7 -Ferri hydroxydum polymaltosum;
8 -Levofloxacinum;
9 -Metyldigoxinum;
10 -Voriconazolum;
(w sumie 2640 opakowań).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 142 384.26 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 1.000
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
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
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II.2.4)Opis zamówienia:
1 Amantadinum
2 Amantadinum
3 Ornithinum
(w sumie 230 opakowań).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 85 185.19 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 800
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Preparaty do żywienia dożylnego centralnego i obwodowego
Część nr: 35
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692210
33622300
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
1- Worek 2-komorowy do żywienia pozajelitowego, ;
2- Worek 2-komorowy do żywienia pozajelitowego, ;
3- Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego;
4- Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego;
5- Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego;
6- Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego;
7- Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego, ;
8- Worek 3-komorowy do żywienia pozajelitowego, ;
9- Zbilansowany roztwór pierwiastków śladowych, przeznaczony do zywienia
dożylnego, ;
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10- Sol. 15 % Mannitoli;
11- Sol. 15 % Mannitoli;
(w sumie 42.730 opakowań).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 428 059.26 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 4.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Dożylne środki kontrastowe
Część nr: 36
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33696800
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
Iomeprolum w ilości 5.400 opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 471 666.67 PLN
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
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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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 4.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Płyny do stosowania dożylnego
Część nr: 37
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
1 -Roztwór do irygacji zawierający w swoim składzie sorbitol i mannitol, stosowany
m.in. do drenażu pęcherza moczowego, podczas zabiegów histeroskopii oraz w
diagnostyce.;
2 -Sol. 10 % Glucosi;
3 -Sol. 6 % Hydroxyethyl Starch 130/0,4 in 0,9 % Natrium chloratum;
4 -Sol. 5 % Glucosi et Natrii chlorati 0,9 % 1:1;
5 -Sol. 5 % Glucosi et Natrii chlorati 0,9 % 1:1;
6 -Piperacillinum + tazobactamum;
(w sumie 23.530 opakowań).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 214 444.44 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 2.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Płyny do irygacji
Część nr: 38
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
Sol. 0,9 % Natrii chlorati w ilości 6.000 opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 70 000.00 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 700
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Płyny do stosowania dożylnego
Część nr: 39
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
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Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
1 Sol 10 % Glucosi w ilosci 1.500 opakowań
2 Sol. 20 % Glucosi w ilosci 1.500 opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 10 416.67 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 100
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Płyny do stosowania dożylnego
Część nr: 40
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
Płyn fizjologiczny wieloelektrolitowy PWE w ilosci 110.000 opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
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Wartość bez VAT: 266 666.67 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 2.500
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Płyny do stosowania dożylnego
Część nr: 41
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
1 -Aqua pro iniekctione;
2 -Sol. 5 % Glucosi;
3 -Sol. 10 % Glucosi;
4 -Sol. Ringeri lactate;
5 -Sol. Ringeri lactate;
6 -Sol. 10 % Dextrani 40 000;
7 -Sol. 10 % Dextrani 40 000;
(w sumie 26.900 opakowań).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 110 100.00 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
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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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 1.100
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Kwaśne koncentraty do hemodializy
Część nr: 42
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33181510
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
Koncentrat płynny, składnik kwaśny do hemodializy bez zawartości cytrynianów
pakowany w plastikowe kanistry w ilości 120.000 opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 311 111.11 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 3.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Płyny do stosowania dożylnego

38

Część nr: 43
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33692500
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
1 -Aqua pro iniectione;
2 -Sol. 0,9 % Natrii chlorati;
3 -Sol. 0,9 % Natrii chlorati;
4 -Sol. 0,9 % Natrii chlorati;
5 -Sol. 0,9 % Natrii chlorati;
6 -Sol. 5 % Glucosi;
7 -Sol. 5 % Glucosi;
8 -Sol. 5 % Glucosi;
9 -Sol. 10 % Glucosi;
10 -Sol. Ringeri;
11 -Sol. Ringeri;
(w sumie 543.000 opakowań).
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 995 370.37 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości
10.000 zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Program lekowy NFZ leczenia przewlekłego zakrzepowo-zatorowego nadciśnienia
płucnego
Część nr: 44
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
33621100
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II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL424
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Siedziba zamawiającego.
II.2.4)Opis zamówienia:
Riociguatum w ilości 162 opakowania.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 855 433.50 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 8.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Gąbka lecznicza o działaniu hemostatycznym
Część nr: 45
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
Matryca z klejem do tkanek o działaniu hemostatycznym, pokryta fibrynogenem i
trombiną w ilości 820 opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
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II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 791 018.52 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 8.000
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Dożylny fibrynogen o działaniu przeciwkrwotocznym
Część nr: 46
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
Fibrinogenum humanum w ilości 300 opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 458 333.33 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 4.500
zł.
II.2)Opis
II.2.1)Nazwa:
Leki działajace na obwodowy układ nerwowy
Część nr: 47
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.
II.2.4)Opis zamówienia:
Neostigminum w ilości 1.000 opakowań.
II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium kosztu - Nazwa: Cena brutto / Waga: 95
Kryterium kosztu - Nazwa: Termin realizacji zamówień częściowych / Waga: 5
II.2.6)Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 19 907.41 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 przypadku złożenia oferty na to zadanie należy wnieść wadium w wysokości 200
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:
1. W celu potwierdzenia warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień
do wykonywania określonej działalności zawodowej, Zamawiający wymaga złożenia
przez Wykonawcę:
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1.1. Zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie obrotu hurtowego
produktami leczniczymi zgodnie z ustawą z dnia 6.09.2001 r. – Prawo
farmaceutyczne) – nie dotyczy zadania nr 38 i 42.
1.2. Zezwolenia na obrót hurtowy środkami odurzającymi lub substancjami
psychotropowymi będącymi produktami leczniczymi- dotyczy tylko zadań nr 1, 11,
51.
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.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć dokumentu, o którym
mowa powyżej Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innych
dokumentów potwierdzających w wystarczający sposób spełnienie warunku
dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Bardziej szczegółowe informacje zostały określone w SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej – w tym zakresie Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca wykazał wysokość posiadanych środków finansowych
bądź zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż:
Numer zadania/ Wartość brutto/
Zadanie nr 1- 15000 zł;
Zadanie nr 2- 40000 zł;
Zadanie nr 3- 30 000 zł;
Zadanie nr 4- 25 000 zł;
Zadanie nr 5- 45 000 zł;
Zadanie nr 6- 100 000 zł;
Zadanie nr 7- 5 000 zł;
Zadanie nr 8- 8 000 zł;
Zadanie nr 9- 70 000 zł;
Zadanie nr 10- 1 000 zł;
Zadanie nr 11- 6 000 zł;
Zadanie nr 12- 8 000 zł;
Zadanie nr 13- 2 000 zł;
Zadanie nr 14- 8 000 zł;
Zadanie nr 15- 70 000 zł;
Zadanie nr 16- 80 000 zł;
Zadanie nr 17- 500 zł;
Zadanie nr 18- 80 000 zł;
Zadanie nr 19- 500 zł;
Zadanie nr 20- 35 000 zł;
Zadanie nr 21- 75 000 zł;
Zadanie nr 22- 4 000 zł;
Zadanie nr 23- 20 000 zł;
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Zadanie nr 24- 2 000 zł;
Zadanie nr 25- 500 zł;
Zadanie nr 26- 4 000 zł;
Zadanie nr 27- 5 000 zł;
Zadanie nr 28- 2 500 zł;
Zadanie nr 29- 1 500 zł;
Zadanie nr 30- 12 000 zł;
Zadanie nr 31- 65 000zł;
Zadanie nr 32- 25 000 zł;
Zadanie nr 33- 12 000 zł;
Zadanie nr 34- 8 000 zł;
Zadanie nr 35- 22 000 zł;
Zadanie nr 36- 40 000 zł;
Zadanie nr 37- 30 000 zł;
Zadanie nr 38- 6 000 zł;
Zadanie nr 39- 1 000 zł;
Zadanie nr 40- 20 000 zł;
Zadanie nr 41- 8 000 zł;
Zadanie nr 42- 25 000 zł;
Zadanie nr 43- 80 000 zł;
Zadanie nr 44- 70 000 zł;
Zadanie nr 45- 65 000 zł;
Zadanie nr 46- 40 000 zł;
Zadanie nr 47- 1 500 zł;
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 trzech 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
oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione
przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane a w przypadku
świadczeń 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.
Bardziej szczegółowe informacje zostały określone w SIWZ.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby
Wykonawca wykazał wykonanie/wykonywanie co najmniej jednej głównej dostawy,
której przedmiotem była dostawa:
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a) produktów leczniczych – w zakresie zad. 1-37, 39-41 oraz 43-47;
b) płynów do irygacji w zakresie zad. nr 38;
c) wyrobów medycznych przeznaczonych do dializy w zakresie zad. nr 42;
Numer zadania/ Wartość brutto/
Zadanie nr 1- 15 000 zł;
Zadanie nr 2- 23 000 zł;
Zadanie nr 3- 15 000 zł;
Zadanie nr 4- 15 000 zł;
Zadanie nr 5- 20 000 zł;
Zadanie nr 6- 40 000 zł;
Zadanie nr 7- 12 000 zł;
Zadanie nr 8-10 000 zł;
Zadanie nr 9- 50 000 zł;
Zadanie nr 10- 4 000 zł;
Zadanie nr 11- 6 000 zł;
Zadanie nr 12- 8 000 zł;
Zadanie nr 13- 4 000 zł;
Zadanie nr 14- 6 000 zł;
Zadanie nr 15- 25 000 zł;
Zadanie nr 16- 30 000 zł;
Zadanie nr 17- 1 000 zł;
Zadanie nr 18- 35 000 zł;
Zadanie nr 19- 500 zł;
Zadanie nr 20- 20 000 zł;
Zadanie nr 21- 35 000 zł;
Zadanie nr 22- 8 000 zł;
Zadanie nr 23- 15 000 zł;
Zadanie nr 24- 6 000 zł;
Zadanie nr 25- 500 zł;
Zadanie nr 26- 6 000 zł;
Zadanie nr 27- 10 000 zł;
Zadanie nr 28- 4 000 zł;
Zadanie nr 29- 4 000 zł;
Zadanie nr 30- 12 000 zł;
Zadanie nr 31- 30 000 zł;
Zadanie nr 32- 22 000 zł;
Zadanie nr 33- 12 000 zł;
Zadanie nr 34- 6 000 zł;
Zadanie nr 35- 25 000 zł;
Zadanie nr 36- 30 000 zł;
Zadanie nr 37- 20 000 zł;
Zadanie nr 38- 6 000 zł;
Zadanie nr 39- 6 000 zł;
Zadanie nr 40- 20 000 zł;
Zadanie nr 41- 6 000 zł;
Zadanie nr 42- 20 000 zł;
Zadanie nr 43- 35 000 zł;
Zadanie nr 44-30 000 zł;
Zadanie nr 45-25 000 zł;
Zadanie nr 46- 20 000 zł;
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Zadanie nr 47- 2 000 zł;
III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
1. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć zamówione leki na własny koszt i ryzyko
do Apteki Kupującego w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30
do 14.30 oraz dokonać ich wyładowania i wniesienia:
a) do pomieszczenia Apteki – leki o wadze opakowania transportowego do 5 kg
b) do magazynu wskazanego przez pracownika Apteki – leki o wadze opakowania
transportowego powyżej 5 kg.
2. Sprzedający dostarczać będzie leki do miejsca wskazanego w ust. 1 na podstawie
bieżących zamówień określających ilość i asortyment leków, przekazywanych przez
Aptekę faksem bądź e-mailem.
3.Dostawa w terminie nie dłuższym niż ….. (max 3 dni robocze).
4.Leki powinny posiadać wymagane przepisami oznakowania oraz etykiety w języku
polskim.
5.Sprzedawca zobowiązany jest realizować umowę w sytuacjach nadzwyczajnych
pożaru, awarii, wojny klęski itp.
Zmiany do umowy zostały wskazane w Rozdziale II SIWZ – Zamawiający nie może
ich zamieścić z uwagi na zbyt mało miejsca w rubryce.
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
IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 27/04/2017
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
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IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 25/06/2017
IV.2.7)Warunki otwarcia ofert
Data: 27/04/2017
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
W siedzibie Zamawiającego przy Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111
Szczecin
w pokoju nr 11, budynek M.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w publicznym 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:
1.Zamawiający dokona badania i oceny ofert z zastosowaniem procedury z art. 24
aa) PZP.
1a) Zamawiający może odstąpić od stosowania procedury z art. 24 aa) PZP gdy
oceniając stan faktyczny sprawy uzna stosowanie tej procedury za niecelowe.
2.W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z
postępowania oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca
zobowiązany jest załączyć do oferty:
2.1. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia wg Rozporządzenia wykonawczego
Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5.01.2016 r ustanawiającego standardowy formularz
jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.UE L 3/16), zwany dalej w
skrócie JEDZ
2..2.W przypadku powoływania się na zasoby innych podmiotów w celu wykazania
braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania warunków
udziału w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby Wykonawca składa także:
a) JEDZ dotyczący tych podmiotów.
b) zobowiązanie podmiotu trzeciego udostępniającego swoje zasoby |
2.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców JEDZ
składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.
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3. Wykonawca zobowiązany jest w celu potwierdzenia, że oferowane wyroby
spełniają wymagania określone w SIWZ dołączyć DO OFERTY następujące
oświadczenia, dokumenty:
3.1. 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.
A. Dokumenty i oświadczenia wymagane w celu potwierdzenia braku podstaw do
wykluczenia
1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 PZP,
2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że
wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków,
3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego
dokumentu potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
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;
6.oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
7. oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych,
o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach
lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716);
8. oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje
potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu.
9. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej SKŁADA dokumenty zgodnie z SIWZ
Z uwagi na ograniczoną ilość znaków dodatkowe informacje zostały wskazane w
SIWZ.
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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:
17/03/2017

Szczecin, dnia 18.03.2017 r.
……………………………………..
podpis Dyrektora SPSK-2
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