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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:639903-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Łapy: Produkty farmaceutyczne
2020/S 255-639903

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łapach
Adres pocztowy: ul. Janusza Korczaka 23
Miejscowość: Łapy
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Kod pocztowy: 18-100
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Anna Saczyńska
E-mail: przetargi@szpitallapy.pl 
Tel.:  +48 858142451
Faks:  +48 858142454
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpitallapy.pl

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod 
adresem: https://szpitallapy.pl/
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za 
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/
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 leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i koncentratów
Numer referencyjny: ZP/36/2020/PN

II.1.2) Główny kod CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
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II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu. Na 
podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
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w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 1 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 150,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 2 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 2 000,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
DEXAMETHASONI PHOSPHAS
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 3 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 50,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 4 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 5 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 700,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ANTYBIOTYKI
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 6 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 300,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI STOSOWANE W LECZENIU CUKRZYCY
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 7 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 10,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI STOSOWANE W LECZENIU CUKRZYCY
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
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ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 8 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 50,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI OKULISTYCZNE
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 9 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 40,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 10 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 700,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
DOBUTAMINE
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 11 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 200,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 12 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 300,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI STOSOWANE W LECZENIU NIEDOCZYNNOŚCI TARCZYCY
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 13 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 4,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 14 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 90,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
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ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 15 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 4,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ROZTWORY DO WYPEŁNIANIA CEWNIKÓW
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 16 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 900,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
NARKOTYCZNE LEKI PRZECIWBÓLOWE I LEKI PSYCHOTROPOWE
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 17 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 800,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI STOSOWANE W ZNIECZULENIU OGÓLNYM
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 18 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 10,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI PRZECIWBÓLOWE I PRZECIWZAPALNE I ZMNIEJSZAJĄCE NAPIĘCIE MIĘŚNIOWE
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 19 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 30,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI PRZECIWBÓLOWE
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 20 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 400,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
TRAMADOLI HYDROCHLORIDUM
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 21 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI STOSOWANE W SCHORZENIACH WĄTROBY
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
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ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 22 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI STOSOWANE W CHOROBACH UKŁADU POKARMOWEGO
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 23 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 60,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI PRZECZYSZCZAJĄCE
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 24 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 250,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 25 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 10,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI STOSOWANE W CHOROBACH UKŁADU POKARMOWEGO
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 26 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 50,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI PRRZECIWPASOŻYTNICZE
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 27 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 4,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 28 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 90,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ANIDULAFUNGINA
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
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ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 29 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 300,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
VORICONAZOLUM
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 30 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 60,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
FLUCONAZOLUM
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 31 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ACICLOVIRUM
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 32 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 10,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ANTYBIOTYK
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 33 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 200,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ANTYBIOTYK
Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 34 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 500,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ANTYBIOTYKI
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 35 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 150,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ANTYBIOTYK
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
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ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 36 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 90,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ANTYBIOTYK
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 37 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 300,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ANTYBIOTYK
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 38 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 600,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ANTYBIOTYKI
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 39 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 10,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ANTYBIOTYKI
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 40 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 300,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ANTYBIOTYKI
Część nr: 41

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 41 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ANTYBIOTYKI
Część nr: 42

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 42 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE
Część nr: 43

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
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ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 43 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 1 500,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ONDANSETRON
Część nr: 44

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 44 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 7,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
DESFLURAN
Część nr: 45

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 45 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 600,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
SEVOFLURAN
Część nr: 46

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 46 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 400,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI ANESTEZJOLOGICZNE I ZNIECZULAJĄCE, ŚRODKI STOSOWANE W PREMEDYKACJI
Część nr: 47

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 47 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 400,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
PROPOFOLUM
Część nr: 48

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 48 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 800,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CISATRACURIUM
Część nr: 49

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 49 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI STOSOWANE W PREMEDYKACJI
Część nr: 50

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
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ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 50 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 70,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
WITAMINY
Część nr: 51

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 51 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 70,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI PSYCHOTROPOWE
Część nr: 52

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 52 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 10,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI PRZECIWDEPRESYJNE, USPAKAJAJĄCE, STOSOWANE W ZABURZENIACH PSYCHICZNYCH
Część nr: 53

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 53 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 150,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
AMANTADYNA
Część nr: 54

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 54 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 70,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
DEKSMEDETOMIDYNA
Część nr: 55

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 55 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 40,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI STOSOWANE W CHOROBACH UKŁADU ODDECHOWEGO I PRZECIWALERGICZNE
Część nr: 56

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 56 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 1 500,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI STOSOWANE W NADCIŚNIENIU
Część nr: 57

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
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ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 57 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 5,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI STOSOWANE W NADCIŚNIENIU
Część nr: 58

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 58 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 10,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI STOSOWANE W NADCIŚNIENIU
Część nr: 59

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 59 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 20,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI STOSOWANE W NADCIŚNIENIU
Część nr: 60

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 60 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 9,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI STOSOWANE W CHOROBACH SERCA
Część nr: 61

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 61 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 150,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI STOSOWANE W CHOROBACH SERCA
Część nr: 62

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 62 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 20,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE
Część nr: 63

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 63 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 2,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE
Część nr: 64

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
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ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 64 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 80,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE
Część nr: 65

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 65 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 150,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI PRZECIWZAKRZEPOWE
Część nr: 66

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 66 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ŚRODKI DO DEZYNFEKCJI I LECZENIA RAN ORAZ ZMIAN ZAPALNYCH SKÓRY
Część nr: 67

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 67 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 300,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
PASKI DIAGNOSTYCZNE
Część nr: 68

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 68 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 300,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ŚRODKI DIAGNOSTYCZNE
Część nr: 69

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 69 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 40,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ŚRODEK DIAGNOSTYCZNY
Część nr: 70

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

31/12/2020 S255
https://ted.europa.eu/TED

61 / 95



Dz.U./S S255
31/12/2020
639903-2020-PL

62 / 95

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
Na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 70 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 5,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
PŁYNY INFUZYJNE ŻYWIENIE POZAJELITOWE
Część nr: 71

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
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ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 71 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 2 500,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
PŁYNY INFUZYJNE ŻYWIENIE POZAJELITOWE
Część nr: 72

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 72 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 900,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ALBUMINY
Część nr: 73

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 73 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 2 000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEK OSOCZOZASTĘPCZY
Część nr: 74

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 74 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 10,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
IMMUNOGLOBULINA
Część nr: 75

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 75 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 90,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CALCIUM GLUCONICUM
Część nr: 76

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 76 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 2,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
PREPARATY DO ŻYWIENIA KLINICZNEGO DROGĄ PRZEWODU POKARMOWEGO
Część nr: 77

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 77 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 400,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
PREPARATY DO ŻYWIENIA KLINICZNEGO
Część nr: 78

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
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ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 78 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 150,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ŻYWIENIE POZAJELITOWE
Część nr: 79

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 79 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 400,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ŻYWIENIE POZAJELITOWE
Część nr: 80

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 80 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 2 000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ŻYWIENIE POZAJELITOWE
Część nr: 81

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 81 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 500,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
INSULINY
Część nr: 82

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 82 Zamawiający wymaga wadium w kwocie100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
INSULINY
Część nr: 83

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 83 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 10,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
TIKAGRELOR
Część nr: 84

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 84 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 5,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
FILGRASTYM
Część nr: 85

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
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ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 85 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 5,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ANTIDOTUM
Część nr: 86

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 86 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 10,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ANTIDOTUM
Część nr: 87

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 87 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
DALTEPARINUM NATRICUM ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ
Część nr: 88

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 88 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 800,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
NADROPARINUM CALCICUM ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ
Część nr: 89

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 89 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
GLIKOL METOKSYPOLIETYLENOWY EPOETYNY BETA
Część nr: 90

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 90 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 800,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
CHLOROWODOREK CYNAKALCETU
Część nr: 91

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 91 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 1 000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
DARBEPOETYNA ALFA ROZTWÓR DO WSTRZYKIWAŃ
Część nr: 92

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
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ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 92 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 150,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
EPOETYNA ALFA DO PODAWANIA DOŻYLNEGO
Część nr: 93

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 93 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 2 500,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
KONCENTRATY DO HEMODIALIZY PŁYNNE
Część nr: 94

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 94 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 600,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
FERRUM HYDROXYDUM SACCHARUM
Część nr: 95

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne
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II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 95 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 100,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
SPIRYTUS
Część nr: 96

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 96 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 50,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
GALANTAMINA
Część nr: 97

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 97 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 4,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
GĄBKA HEMOSTATYCZNA
Część nr: 98

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 98 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 10,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
SUBSTANCJE RECEPTUROWE
Część nr: 99

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
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ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 99 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 50,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
ANTYBIOTYKI
Część nr: 100

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 100 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 500,00 zł.
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE
Część nr: 101

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 101 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 1 000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE
Część nr: 102

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

31/12/2020 S255
https://ted.europa.eu/TED

88 / 95



Dz.U./S S255
31/12/2020
639903-2020-PL

89 / 95

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 102 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 3 000,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
OMEPRAZOLUM
Część nr: 103

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 103 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 600,00 zł.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
LEKI RÓŻNE
Część nr: 104

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000 Produkty farmaceutyczne

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL841 Białostocki
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁAPACH, UL. J. KORCZAKA 23, 18-100 
ŁAPY, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury i 
koncentratów dla SP ZOZ w Łapach zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które składają się 
na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 1 do SIWZ - Formularz asortymentowo-cenowy) z uwzględnieniem 
podziału na części od nr 1 do nr 104 stanowiące odrębne zadania w przedmiotowym postępowaniu.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
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II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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 ustawy Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu przewiduje zastosowanie 
prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia zakresu realizacji dostaw poszczególnego asortymentu 
w ilości nieprzekraczającej 50 % wielkości określonej w niniejszej specyfikacji przedmiotu zamówienia. Przy 
ustalaniu wielkości granicznej opcji dla danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie 
każdorazowo zaokrąglał w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
W zakresie pakietu nr 104 Zamawiający wymaga wadium w kwocie 400,00 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:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do potwierdzenia przedstawił:
— zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944) – w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze.
Lub
— zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944) – w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze przez 
Wykonawcę będącego wytwórcą produktu leczniczego.
Oraz
— zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub 
prekursorami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 
r. poz. 2050) – w przypadku złożenia oferty na środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory.
Zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 5a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 
944), Zamawiający zakupi produkty lecznicze i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego 
oraz wyroby medyczne, w stosunku do których wydano decyzję o objęciu refundacją, wyłącznie od podmiotów 
posiadających zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej oraz ich wydawanie zgodnie z art. 96.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
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III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Umowa będzie obowiązywać w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Termin płatności ustala się: 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

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.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 12:00

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
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 02/02/2021
Czas lokalny: 12:15
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.02.2021 r. o godz. 12:15 w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej w Łapach, 18-100 Łapy, ul. J. Korczaka 23, pokój nr 107.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane 
jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.
Otwarcie ofert jest jawne.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
Akceptowane będą faktury elektroniczne

VI.3) Informacje dodatkowe:
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Na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 PZP, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące 
oświadczenia lub dokumenty:
W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postęp., o których mowa w rozdziale 6 
SIWZ: dokumenty dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o 
ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.:
— zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944) – w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze.
Lub
— zezwolenie na wytwarzanie produktów leczniczych zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 944) – w przypadku złożenia oferty na produkty lecznicze przez 
Wykonawcę będącego wytwórcą produktu leczniczego.
Oraz
— zezwolenie na prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi lub 
prekursorami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. z 2020 
r. poz. 2050) – w przypadku złożenia oferty na środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory.
W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu, o których mowa w 
rozdziale 7 SIWZ:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, 
wystawionej nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej 
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub 
zdrowotne albo–w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności, wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia 
w sprawie spłat tych należności - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu 
ubiegania się o zamówienia publiczne - sporządzonego według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast:
— dokumentu, o którym mowa w pkt. 8.7.2 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, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 
ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
— dokumentów, o których mowa w pkt. 8.7.2 lit. b-c) SIWZ - składa dokumenty wystawione w kraju, w którym 
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że 
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami 
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lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty 
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że 
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: 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
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17 a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: 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:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Środki ochrony prawnej przewidziane są w dziale 
VI ustawy. Środkami ochrony prawnej są odwołanie i skarga do sądu. Środki ochrony prawnej przysługują 
Wykonawcy, 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. Środki ochrony 
prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę, 
o której mowa w art. 154 pkt 5 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 Krajowej Izby Odwoławczej 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 
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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. Odwołanie 
w postępowaniu wnosi się w następujących terminach: a) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o 
czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane przy użyciu środków 
komunikacji elektronicznej albo W terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób. b) odwołanie wobec 
treści ogłoszenia o zamówieniu, oraz wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej. c) 
odwołanie wobec czynności innych niż określone pkt a) i b) wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym 
powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach 
stanowiących podstawę jego wniesienia. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom 
postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego 
dla siedziby zamawiającego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w 
terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis 
przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 
dnia 23.11.2012 r. Prawo pocztowe (t.j.Dz.U. z 2016 r. poz. 1113), jest równoznaczne z jej wniesieniem.

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

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
29/12/2020
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