
Ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy

Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury, koncentratów do dializ

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W
ŁAPACH

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 050644804

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: JANUSZA KORCZAKA 23

1.5.2.) Miejscowość: Łapy

1.5.3.) Kod pocztowy: 18-100

1.5.4.) Województwo: podlaskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL841 - Białostocki

1.5.7.) Numer telefonu: 85 814 24 38

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@szpitallapy.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://szpitallapy.pl/

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -
samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Zdrowie

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do receptury, koncentratów do dializ

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-880a9e34-9dc4-11eb-911f-9ad5f74c2a25

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00036784/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-20 14:50
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2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.
94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania
www.szpitallapy.pl

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków
komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie
komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W
postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa
się drogą elektroniczną przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu
https://epuap.gov.pl/wps/portal, (adres skrzynki ePUAP: /SPZOZLapy/SkrytkaESP). Wymagania
techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej przekazywanej przy
ich użyciu, opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu dostępnym pod adresem
https://miniportal.uzp.gov.pl/WarunkiUslugi.aspx oraz Regulaminie ePUAP. Zamawiający może
również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej, email:
przetargi@szpitallapy.pl. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w
formacie danych: .pdf, .doc, .docx i opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem
zaufanym lub podpisem osobistym.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi
elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie
są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Rozdział 19 INFORMACJA
DOTYCZĄCAPRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

3.16.) RODO (ograniczenia stosowania): Rozdział 19 INFORMACJA
DOTYCZĄCAPRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP/8/2021/TP
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4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot
odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 23

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu
wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie
przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
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4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
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Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 3

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
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Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
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4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 4

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2
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4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 5

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
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Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 6

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
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danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 7

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
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Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 8
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4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
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4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 9

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
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będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 10

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036784/01 z dnia 2021-04-20

2021-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 11

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
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Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33694000-1 - Czynniki diagnostyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
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podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 12

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
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4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 13

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33694000-1 - Czynniki diagnostyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 14

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 15

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
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przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
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będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 16

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00
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Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 17

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
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podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 18

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
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4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 19

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
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przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036784/01 z dnia 2021-04-20

2021-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 20

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.3

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 21

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 22

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00036784/01 z dnia 2021-04-20

2021-04-20 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zamówieniu - Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy - Dostawy



4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

33690000-3 - Różne produkty lecznicze

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40

4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 23

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
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Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa leków, środków diagnostycznych, substancji do
receptury, koncentratów do dializ” zgodnie ze specyfikacjami: rodzajową oraz ilościową, które
składają się na opis przedmiotu zamówienia (zał. nr 7 do SWZ - Formularz asortymentowo-
cenowy) z uwzględnieniem podziału na pakiety od nr 1 do 23 stanowiące odrębne zadania w
przedmiotowym postępowaniu. Realizacja przedmiotu zamówienia – od dnia zawarcia umowy
do dnia 15.03.2022 r. Przedmiot zamówienia składa się z dwudziestu trzech pakietów: Pakiet 1 –
Leki różne, Pakiet 2 – Leki różne, Pakiet 3 – Leki stosowane w cukrzycy, Pakiet 4 – Dobutamina,
Pakiet 5 – Fluconazolum, Pakiet 6 – Acyclovirum, Pakiet 7 – Antybiotyk, Pakiet 8 – Antybiotyk,
Pakiet 9 – Oliwka do masażu, Pakiet 10 – Środki do dezynfekcji i leczenia ran oraz zmian
zapalnych skóry, Pakiet 11 – Środki diagnostyczne, Pakiet 12 – Formaldehyd, Pakiet 13 –
Środek diagnostyczny, Pakiet 14 – Calcium gluconicum, Pakiet 15 - Insuliny, Pakiet 16 –
Koncentraty do hemodializy - płynne, Pakiet 17 – Spirytus, Pakiet 18 – Galantamina, Pakiet 19 –
Gąbka hemostatyczna, Pakiet 20 – Substancje recepturowe, Pakiet 21 – Glukoza, Pakiet 22 –
Woda utleniona, Pakiet 23 - Acidum tranexamicum.

4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak

4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
Zamawiający przewiduje korzystania z prawa opcji. W ramach realizacji umowy przewiduje się
zastosowanie przez Zamawiającego prawa opcji polegającego na możliwości zwiększenia
zakresu realizacji dostaw poszczególnych pozycji w ilości nieprzekraczającej 50% wielkości
określonej w formularzu asortymentowo-cenowym. Przy ustalaniu wielkości granicznej opcji dla
danego asortymentu Zamawiający celem realizacji zamówienia będzie każdorazowo zaokrąglał
w górę wyliczenie do pełnej jednostki handlowej asortymentu.

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na
podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą
punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin,
sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy

4.3.6.) Waga: 40,00
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4.3.8.) Sposób oceny ofert:
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin
dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą
podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający
będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet
lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają niżej określone przez
Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu: uprawnienia do prowadzenia określonej
działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający
wymaga, aby Wykonawca posiadał: - 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.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:
Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w ww. zakresie.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków
udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia dokumentów w ww. zakresie: - 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.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
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6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia:
Rozdział 14 WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane:
Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
1. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do
treści oferty: a) zmianę terminu wykonania umowy, gdy Zamawiający nie wykorzysta
asortymentu będącego przedmiotem umowy w terminie obowiązywania umowy lub do czasu
rozstrzygnięcia nowego postępowania przetargowym, z zastrzeżeniem, iż termin wykonania
umowy nie może być dłuższy niż 6 miesięcy; b) zamianę poszczególnego asortymentu,
będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w załączniku nr 1 do umowy, z chwilą
zaprzestania lub wstrzymania jego produkcji lub w wyniku wystąpienia innych okoliczności,
czego Wykonawca nie mógł wiedzieć w chwili zawarcia niniejszej umowy, na tzw. „zamiennik”
pod warunkiem, że spełni on wszystkie wymogi Zamawiającego określone w SWZ, w tym
również cenę jednostkową brutto; c) zmianę parametrów bądź innych cech charakterystycznych
dla przedmiotu zamówienia, w tym zmianę numeru katalogowego produktu lub nazwy własnej
produktu, zmianę sposobu konfekcjonowania w przypadku, gdy wprowadzony zostanie na rynek
produkt zmodyfikowany bądź udoskonalony albo wystąpi przejściowy brak produktu, przy czym
nie wpłynie to na zwiększenie wartości oferty i będzie to produkt o parametrach nie gorszych od
produktu objętego umową; d) zmianę dotyczącą obniżenia cen jednostkowych poszczególnych
elementów przedmiotu zamówienia w przypadku promocji, obniżki cen na dany asortyment; e)
zmianę limitów ilościowych zamawianych wyrobów w stosunku do określonych w
poszczególnych pozycjach przedmiotu zamówienia, zarówno „na plus” jak i „na minus”, bez
zmian wartości brutto zamówienia, będącego przedmiotem umowy i wyszczególnionego w
Załączniku nr 1 do umowy. W przypadku takiej zmiany Wykonawca, oświadcza, że wyraża
zgodę na taką zmianę. 2. Zmiany określone w ust. 1 nie mogą skutkować wzrostem ceny
jednostkowej oraz wzrostem wartości umowy i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego.
3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT w trakcie trwania umowy dopuszcza się zmianę
ceny jednostkowej brutto o różnicę wynikającą ze zmiany wartości podatku VAT. Zmiana
podatku VAT następuje z mocy prawa – w takim przypadku kwota netto pozostaje bez zmian,
kwota brutto ulega odpowiedniej zmianie. Nowa cena obowiązywać będzie od dnia wejścia w
życie przepisów wprowadzających nową stawkę podatku VAT. 4. Dopuszczalne będzie
podwyższenie cen towaru wynikające z art. 142 ust. 5 pkt. 2 i 3 ustawy Pzp, jeżeli zmiany te
będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia publicznego przez Wykonawcę. Ciężar
udowodnienia konieczności zmiany spoczywa na Wykonawcy. 5. Wprowadzenie zmian
określonych w § 7 ust. 1 pkt. a), d) oraz w § 7 ust. 3 i 4 wymaga uzasadnienia konieczności
zmiany i porozumienia stron oraz sporządzenia aneksu do umowy. Wprowadzenie zmian
określonych w § 7 ust. 1 pkt. b), c), e) wymaga pisemnego uzasadnienia i porozumienia stron
bez konieczności sporządzenia aneksu. Zmiany będą obowiązywały od dnia podpisania aneksu
do umowy lub od pisemnego porozumienia stron do końca obowiązywania umowy (lub
podpisania kolejnego aneksu wprowadzającego zmianę) 6. Nabywca dopuszcza również
możliwość zmiany zapisów Umowy w przypadku zmiany obowiązujących przepisów prawa.
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7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety
związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-30 09:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia
lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia
oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-30 11:00

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-28

SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE

Do oferty Wykonawca obowiązany jest dołączyć:1) formularz asortymentowo-cenowy
stanowiący załącznik nr 7 do SWZ,2) oświadczenie wykazujące brak podstaw do wykluczenia
określonego w załączniku nr 3 do SWZ; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie
przez Wykonawców, oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu składa każdy z Wykonawców;
3) oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu określonych w
załączniku nr 4 do SWZ; 4) następujące przedmiotowe środki dowodowe: (jeżeli dotyczy) - nie
dotyczy; 5) pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;
6) pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - dotyczy ofert składanych przez
Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia; Pełnomocnictwo do złożenia
oferty musi być złożone w oryginale w takiej samej formie, jak składana oferta (t.j. w formie
elektronicznej lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem
osobistym). Dopuszcza się także złożenie elektronicznej kopii (skanu) pełnomocnictwa
sporządzonego uprzednio w formie pisemnej, w formie elektronicznego poświadczenia
sporządzonego stosownie do art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. - Prawo o notariacie,
które to poświadczenie notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym, bądź też
poprzez opatrzenie skanu pełnomocnictwa sporządzonego uprzednio w formie pisemnej
kwalifikowanym podpisem, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym mocodawcy.
Elektroniczna kopia pełnomocnictwa nie może być uwierzytelniona przez upełnomocnionego.
Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty, wezwie Wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie
aktualnych na dzień złożenia następujących podmiotowych środków dowodowych (jeżeli
dotyczy): a) podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie spełniania warunków udziału w
postępowaniu, zgodnie z punktem 13.3 SWZ, b) podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie
braku podstaw wykluczenia zgodnie z punktem 13.8 SWZ.
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	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
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	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.
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	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
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	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
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	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
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	Część 11
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
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	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
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	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 19
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 20
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 21
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 22
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
	4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
	4.3.6.) Waga: 40
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie
	Część 23
	4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.2.6.) Główny kod CPV: 33600000-6 - Produkty farmaceutyczne
	4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Tak
	4.2.9) Rodzaj i maksymalna wartość opcji oraz okoliczności skorzystania z opcji:
	4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2022-03-15
	4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie
	4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie
	4.3.) Kryteria oceny ofert:
	4.3.1.) Sposób oceny ofert: Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczbą punktów(cena + termin dostawy), tj. przedstawiająca najkorzystniejszy bilans Kryteriów oceny ofert. Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające odrzuceniu. Przy wyborze oferty Zamawiający będziesię kierował następującymi kryteriami: a) Cena 60%, b) Termin dostawy 40%.
	4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Punktowo
	4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe
	Kryterium 1
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena
	4.3.6.) Waga: 60,00
	Kryterium 2
	4.3.4.) Rodzaj kryterium: serwis posprzedażny, pomoc techniczna, warunki dostawy takich jak termin, sposób lub czas dostawy, oraz okresu realizacji.
	4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy
	4.3.6.) Waga: 40,00
	4.3.8.) Sposób oceny ofert:
	4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

	SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW
	5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Nie
	5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak
	5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.
	5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak
	5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie wymaga złożenia dokumentów w ww. zakresie.
	5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający wymaga złożenia dokumentów w ww. zakresie: - 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.
	5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

	SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA
	6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie
	6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie
	6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie
	6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie
	6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:
	6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

	SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
	7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie
	7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak
	7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:
	7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

	SEKCJA VIII – PROCEDURA
	8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-30 09:00
	8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.
	8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-30 11:00
	8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-28

	SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE


