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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:465406-2017:TEXT:PL:HTML

Polska-Łapy: Produkty farmaceutyczne
2017/S 224-465406

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2014/24/UE
Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
ul. Janusza Korczaka 23
Łapy
18-100
Polska
Osoba do kontaktów: Iwona Kowalewska
Tel.:  +48 858142451
E-mail: przetargi@szpitallapy.pl 
Faks:  +48 858142482
Kod NUTS: PL841
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitallapy.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpitallapy.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
Inny rodzaj: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:
Zakup i dostawa produktów farmaceutycznych – leków dla SP ZOZ w Łapach.
Numer referencyjny: ZP/11/2017/PN

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

mailto:przetargi@szpitallapy.pl
www.szpitallapy.pl
www.szpitallapy.pl
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Dostawa produktów farmaceutycznych leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową stanowiącą
szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Zał.nr 1 do SIWZ,Dopuszcza możliwość zaoferowania asortymentu
określonego w SIWZ w innych opakowaniach handlowych niż w SIWZ w przypadku, gdy wycena takich
opakowań będzie korzystniejsza pod względem ekonomicznym. W takim przypadku należy przeliczyć ilość
i podać pełne ilości opakowań zaokrąglając w górę.Dpuszcza możliwość zamiany postaci leku z tabletek na
tabletki powlekane, z fiolek na ampułki lub z ampułek na fiolki.Nie dopuszcza suplementów diety.Dopuszcza
możliwość zaoferowania preparatu równoważnego tzn. preparatu o identycznym składzie chemicznym
substancji czynnych, dawce, postaci leku, drodze podania. Preparat musi posiadać identyczne wskazania do
zastosowania, jak preparat opisany w SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

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 różne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
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% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 100 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki różne
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 150zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki różne
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 4 000,00zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w leczeniu cukrzycy
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 10zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w leczeniu cukrzycy
Część nr: 5
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11.03.2019, wymagane wadium w kwocie 10 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki rózne
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 20zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki rózne
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
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Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 200 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w leczeniu niedoczynności tarczycy
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zwarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/04/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 4 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki rózne
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 90zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki rózne
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
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Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 8 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w chorobach układu krążenia i dział. ochronnie na naczynia krwionośne
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.
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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
Wymagane wadium w kwocie 20zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Roztwory do wypełniania cewników
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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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Wymagane wadium w kwocie 700 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Narkotyczne leki przeciwbólowe i leki psychotropowe
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 100 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w znieczuleniu ogólnym.
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Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/04/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 15 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Narkotyczne leki przeciwbólowe
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/04/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 10 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki p/bólowe i p/zapalne i zmniejszające napięcie mięśniowe.
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 20zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki p/bólowe i p/zapalne.
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 90 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki p/bólowe
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 170 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w chorobach układu pokarmowego
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 80 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki przeczyszczające
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
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% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 250 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki przeczyszczające
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 20 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki ukł.pokarmowego
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 60zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w leczeniu zakażeń, antybiotyki i sulfonamidy.
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 50 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w leczeniu zakażeń.
Część nr: 24
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 8 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w leczeniu zakażeń, antybiotyki.
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:



Dz.U./S S224
22/11/2017
465406-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 24 / 80

22/11/2017 S224
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

24 / 80

Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 8 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w leczeniu zakażeń, antybiotyki.
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 20 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w leczeniu zakażeń, antybiotyki.
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 900 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki antybiotyki.
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 70 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki antybiotyki.
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
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% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11-03-2019r, wymagane wadium w kwocie 80
zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki antybiotyki.
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11-03-2019r, wymagane wadium w kwocie 50
zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki antybiotyki.
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11-03-2019r, wymagane wadium w kwocie 30
zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki antybiotyki.
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11-03-2019r, wymagane wadium w kwocie 70
zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki antybiotyki.
Część nr: 33
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 200 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ondansetron
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 4 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Desfluran
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11-03-2019r, wymagane wadium w kwocie 800
zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Sevofluran
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11-03-2019r, wymagane wadium w kwocie 250
zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki anestezjologiczne i znieczulające,środki stosowane w premedykacji.
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 300 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Cisatracurium
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
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Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 100zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w premedykacji
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.
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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
Wymagane wadium w kwocie 30 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Witaminy
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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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Wymagane wadium w kwocie 30 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki psychotropowe
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 20 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki p/depresyjne,uspakajające,stosowane w zaburzeniach psychicznych.



Dz.U./S S224
22/11/2017
465406-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 39 / 80

22/11/2017 S224
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

39 / 80

Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 300 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w chorobach ukł. oddech. i p/alergiczne.
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 1.300,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w nadciśnieniu
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 7 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w nadciśnieniu
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 20 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w nadciśnieniu
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 30 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w niewydolności serca.
Część nr: 47

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 2 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w nadciś.
Część nr: 48

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50



Dz.U./S S224
22/11/2017
465406-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 45 / 80

22/11/2017 S224
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

45 / 80

% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 11 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w chorobach serca
Część nr: 49

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych



Dz.U./S S224
22/11/2017
465406-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 46 / 80

22/11/2017 S224
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

46 / 80

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 100 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki stosowane w chorobach serca
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,
zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 10 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki p/zakrzepowe.
Część nr: 51

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 2 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki p/zakrzepowe.
Część nr: 52
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11-03-2019r, wymagane wadium w kwocie 30
zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki p/zakrzepowe.
Część nr: 53

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11-03-2019r, wymagane wadium w kwocie 20
zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian zapalnych skóry.
Część nr: 54

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 150 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Paski diagnostyczne
Część nr: 55

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 90 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Środki diagnostyczne
Część nr: 56

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 9 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Preparaty mlekozastępcze.
Część nr: 57

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
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Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 8 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Mleko początkowe gotowe do podania.
Część nr: 58

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.
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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
Wymagane wadium w kwocie 7 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Smoczki na butelkę.
Część nr: 59

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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



Dz.U./S S224
22/11/2017
465406-2017-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 55 / 80

22/11/2017 S224
http://ted.europa.eu/TED

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta
Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej

55 / 80

Wymagane wadium w kwocie 2 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Płyny infuzyjne żywienie pozajelitowe.
Część nr: 60

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 3.800,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Albuminy
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Część nr: 61

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11-03-2019r, wymagane wadium w kwocie
1.100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Calcium gluconicum
Część nr: 62

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11-03-2019r, wymagane wadium w kwocie 5 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Preparaty i sprzęt do żywienia klinicznego drogą przew.pokarmowego
Część nr: 63

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 220 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Insuliny
Część nr: 64

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 100 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Insuliny
Część nr: 65

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11-03-2019r, wymagane wadium w kwocie 10
zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Insuliny
Część nr: 66

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia,zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11-03-2019r, wymagane wadium w kwocie 10
zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Antidotum
Część nr: 67

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
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Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 15 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Antidotum
Część nr: 68

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.
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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
Wymagane wadium w kwocie 190 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Dalteparinum natricum roztw.do wstrz.
Część nr: 69

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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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Wymagane wadium w kwocie 2.000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Nadroparinum calcicum roztw.do wstrz.
Część nr: 70

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11-03-2019r, wymagane wadium w kwocie 100
zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Nadroparinum calcicum roztw.do wstrz.
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Część nr: 71

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/04/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 60 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Enoxaparinum natricum roztw.do wstrz.
Część nr: 72

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
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Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11-03-2019r, wymagane wadium w kwocie 700
zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Glikol metoksypolietylenowy epoetyny Beta
Część nr: 73

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11-03-2019r, wymagane wadium w kwocie 750
zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Chlorowodorek cynakalcetu
Część nr: 74

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Umowa zostanie podpisana od dnia podpisania umowy do dnia 11-03-2019r, wymagane wadium w kwocie
1.500,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Darbepoetyna alfa roztw.do wstrz.
Część nr: 75

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Początek: 10/04/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 500 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Epoetyna alfa do podawania dożylnego
Część nr: 76

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 2.100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Koncentraty do hemodializy – płynne.
Część nr: 77

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/04/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
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% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 1.900,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Ferrum hydroxydum saccharum
Część nr: 78

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/04/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 200 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Spirytus
Część nr: 79

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 20 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Wapno sodowane
Część nr: 80

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/04/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 8 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Gąbka hemostatyczna.
Część nr: 81
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 10 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Substancje recepturowe.
Część nr: 82

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 10/04/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 200 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Eter naftowy 60/90
Część nr: 83

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka Szpitalna, przy siedzibie Zamawiajacego ul. Janusza Korczaka 23, 18-100 Łapy.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawa produktów farmaceutycznych – leków zgodnie ze szczegółową specyfikacją asortymentową
stanowiącą szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawarta w SIWZ stanowiącą załacznik nr 1 tj.formularz
asortymentowo-cenowy.
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II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin dostawy / Waga: 40
Cena - Waga: 60

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: 12/03/2018
Koniec: 11/03/2019
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: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust.5 Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie prawa opcji
polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnych leków w ilości nieprzek.50
% wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy ustalaniu wielkości granicznej
opcji dla danego leku Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał w górę
wyliczenie do pełnej jednostki handlowej leku.

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
Wymagane wadium w kwocie 30 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:
Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo
farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 z późn. zm.) – w przypadku złożenia oferty na produkty
lecznicze;
lub zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. Prawo
farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2008 r. nr 45 poz. 271 z późn. zm.) – w przypadku złożenia oferty na produkty
lecznicze przez Wykonawcę będącego wytwórcą produktu leczniczego, orazzezwolenie na prowadzenie obrotu
hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub prekursorami zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 224 i 437 z późn. zm.) – w
przypadku złożenia oferty na środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
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III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnienie Wykonawca zobowiązany
jest wykazać w sposób szczególny. Zamawiający uzna, że warunek jest spełniony, jeżeli Wykonawca złoży
oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Zgodnie z postanowieniami ujetymi w pkt. 19. SIWZ, oraz Istotnymi postanowieniami przyszłej Umowy
stanowiacymi załacznik nr 2 do SIWZ, termin płatności 60 dni, W postępowaniu wymagane jest wniesienie
wadium w łącznej wysokości 26.773,00zł. Ze względu na podział zamówienia na części Zamawiający
w pkt 21SIWZ-Wymag.dot. Wadium,przedstawia zestawienie wymaganych kwot wadium w rozbiciu dla
poszczególnych zadań. W odniesieniu do opisu przedmiotu zamówienia dokonanego za pomocą norm,
aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z
opisywanym.

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: 02/01/2018
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: 03/03/2018

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/01/2018
Czas lokalny: 10:15
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach, ul. janusza Korczaka 23, 18-100 Łapym, pokoju nr
105, sala konferencyjna,

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
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VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
O udziel.zam. moga ubiegac sie Wyk.a)nie podlegają wykluczeniu, zgodnie z art. 24 ust 1, b)spełniają warunki
udziału dot.uprawnień,Zamawiający nie przewiduje wykluczenia wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5, Wybór
oferty najkorzystniejszej odbędzie się w trybie przewidzianym w art. 24aa ustawy,Wykonawca, którego oferta
zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż
10 dni terminie, do,złożenia dokumentów wymienionych w pkt 15 dot. części „B”ppkt 2-4 SIWZ,(dok.zg.z
Rozp.27.07.16r,§2.1ust1.§5ust.1,5,6),Wykonawca ponadto wraz z ofertą składa:JEDZ,formularz ofertowy
(wzór,zał.nr 3 do SIWZ),wypełnione zestawienie parametrów oferowanych Części (Zał.nr1 do SIWZ,Ark.wyceny
i opisu Części objętych składaną ofertą,pełnomoctnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania
zobowiązań w imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. jeśli ofertę podpisuje osoba/osoby nie figurujące w odpisie
z właściwego rejestru)Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o
której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, ośw. o GK, zał. nr4do SIWZ,W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez wykonawców (spółka cyw, konsorcjum, porozumienie), oświadczenia i dokumenty wskazane
w część A pkt 1(JEDZ) w części B pkt.4SIWZ(dok.oblig ROZP.j/w składa każdy z wykonawców wspólnie
ubiegających się o zamówienie. Poz.dokumenty wykonawcy składają w zakresie, w którym każdy z nich
wskazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
podmiotów w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie
w jakim powołuje się na ich zasoby warunków udziału w postępowaniu, składa dokumenty dotyczące tych
podmiotów, wskazane w część A pkt 1 w części B pkt. 4, Dodatkowo wykonawca wraz z dokumentami, o
których mowa powyżej składa zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.Jeśli wykonawca w ofercie wskaże, że powierzy wykonanie części
zamówienia podwykonawcom, wykonawca składa również dokumenty dotyczące tych podmiotów wymienione
w. część A pkt 1 w części B pkt. 4.Jeśli wskazany podwykonawca jest jednocześnie podmiotem,o którym
mowa w ppkt 3, wykonawca składa również pozostałe dokumenty wskazane w ppkt 3.Jeżeli wykonawca
ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o
których mowa w części B pkt. 4 lit.a,SIWZ składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku
takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w
którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy
informacja albo dokument. Informacja lub dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy
przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.Jeżeli
w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ppkt. 5, zastępuje się je dokumentem
zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed
organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym
ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis
wskazany w pkt 5 zdanie drugie stosuje się.Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
której dotyczy dokument wskazany w części B pkt. 4 lit.a, składa dokument, o którym mowa w ppkt 5. Jeżeli
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich
dokumentów.

VI.4) Procedury odwoławcze
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VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
Krajowa Izba Odwoławcza
Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
W toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j Dz. U. z dnia 24 sierpnia 2017 r., poz. 1579.)
– odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej i skarga do sądu okręgowego wnoszone w sposób i w terminach
określonych w ustawie. Środki ochrony prawnej określone w ww. dziale VI przysługują Wykonawcom, a także
innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść
szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów Ustawy.Odwołanie przysługuje wyłącznie od
niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.Odwołanie
powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z
przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności
faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie
pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania
dla tego rodzaju podpisu.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do
wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.
Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego
wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej. Na podstawie art. 182 ust. 1 pkt 1 ustawy Odwołanie wnosi się w terminie 10
dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli
zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 ustawy zdanie drugie albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane w inny sposób.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie
jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych
warunków zamówienia, wnosi się w terminie:10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.
Odwołanie wobec czynności innych niż określone w ppkt 6-7 wnosi się w terminie 10 dni od dnia w którym przy
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zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
jego wniesienia.
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: 1. Wykonawcy w postępowaniu o
udzieleniezamówienia publicznego przysługują następujące środki prawne:a) Odwołanie, zgodnie z
przesłankami określonymi w art. 180 Ustawy Pzp,b) Skarga do sądu. 2. W sprawie środków ochrony prawnej
dostępnych Wykonawcom, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego stosuje się przepisy Działu VI
Środki ochrony prawnej, art. 179 i nast. Ustawy Pzp.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych Departament Odwołań
Postępu 17A
Warszawa
02-676
Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
20/11/2017
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