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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:52905-2018:TEXT:PL:HTML

Polska-Zgorzelec: Urządzenia medyczne, farmaceutyki i produkty do pielęgnacji ciała
2018/S 025-052905

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
231161448
ul. Lubańska 11-12
Zgorzelec
59-900
Polska
Osoba do kontaktów: Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Tel.:  +48 571-334-686
E-mail: zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl 
Faks:  +48 75-77-50-173
Kod NUTS: PL515
Adresy internetowe:
Główny adres: www.spzoz.zgorzelec.pl

I.2) Wspólne zamówienie

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.spzoz.zgorzelec.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności
Zdrowie

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

II.1.1) Nazwa:
II sukcesywne dostawy leków, szczepionek oraz innych materiałów do Apteki Szpitalnej (w tym również do
realizacji programów leczenia nowotworów)
Numer referencyjny: 04/ZP/2018

II.1.2) Główny kod CPV
33000000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl
www.spzoz.zgorzelec.pl
www.spzoz.zgorzelec.pl
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Sukcesywne dostawy leków, szczepionek oraz innych materiałów do Apteki Szpitalnej (w tym również do
realizacji programów leczenia nowotworów). Załącznik Nr 2 i 3 do SIWZ zawiera szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Liczba pakietów – 9. Liczba części na które
można złożyć ofertę – 25. Za ofertę częściową Zamawiający uzna ofertę złożoną na wszystkie pozycje w danym
pakiecie. Wyjątek stanowi pakiet nr 5, w którym można złożyć ofertę na każdą pozycję asortymentową osobno.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 1
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 1, 3 pozycje asortymentowe - cynakalcet.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 .9. 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 .5. 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
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Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 1000 zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 2
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000
33652000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 2, 10 pozycji asortymentowych; darbepoetyna, cytostatyki-panitumumab; pegfilgrastim.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość
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II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 30000 zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 3
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000
33652000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 3, 8 pozycji asortymentowe immunoglobuliny, cytostatyki - capecitabine, ramucyrumab.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 6000zł;
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II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 4
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000
33615100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 4, 10 pozycji asortymentowych szczepionki, umeklidynium.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wymagane wadium w kwocie 4000 zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.1
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.1, 1 pozycja asortymentowa roztwór hialuronianu sodu.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wymagane wadium w kwocie 150 zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.2
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.2, 1 pozycja asortymentowa roztwór poliakrylamidu.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wymagane wadium w kwocie 270 zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.3
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.3, 1 pozycja asortymentowa hialuronian sodu.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
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Wymagane wadium w kwocie 400zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.4
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000
33652000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.4, 1 pozycja asortymentowa Enzalutamid - cytostatyk.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 3400zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.5
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.5, 1 pozycja asortymentowa EPTYFIBATYD.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 300zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.6
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.6, 1 pozycja asortymentowa EPTYFIBATYD.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 1600zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.7
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.7, 1 pozycja asortymentowa INTERFERON.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 600zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.8
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.8, 1 pozycja asortymentowa LAMIVUDYNA.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 30zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.9
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.9, 1 pozycja asortymentowa LEVOTHYROXINUM.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 20zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.10
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.10, 1 pozycja asortymentowa PARICALCITOL.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 180zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.11
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.11, 1 pozycja asortymentowa PRYLOCAINA.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 90zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.12
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.12, 1 pozycja asortymentowa SOMATOSTATINUM.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 600zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.13
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.13, 1 pozycja asortymentowa szczepionka.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 60zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.14
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.14, 1 pozycja asortymentowa szczepionka.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 190zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.15
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.15, 1 pozycja asortymentowa szczepionka.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 10zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.16
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.16, 1 pozycja asortymentowa szczepionka.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 1300zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5.17
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 5.17, 1 pozycja asortymentowa szczepionka.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
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II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 800zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 6, 12 pozycji asortymentowych ATRACURII BESILAS,MIVACURII
CHLORIDUM,CISATRACURIUM, FONDAPARINUX, LIDOCAINUM,NADROPARYNA.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 2800zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 7, 13 pozycji asortymentowych mleko, smoczki.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 300zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 8, 22 pozycje asortymentoweACIDUM ASCORBICUM, ACIDUM LIPOICUM,
BENCYCLANUM, CALCII LACTOGLUCOBIONAS, CALCITONINUM, CEFADROXILUM,
COCARBOXYLAZA,CYANOCOBALAMINUM, DORYPENEM, KETAMINUM, NADROPARYNA, NEOMYCINUM,
PŁ. NAWADNIAJĄCY, PREDNISOLONUM, PASTA DO WYPEŁNIANIA KANAŁÓW, SOTALOLUM,
STREPTOKINASUM, THEOPHYLLINUM, THIAMINE, THIETHYLPERAZINUM, TOLPERISONI HYDR.,
LIDOCAINI HYDR. VECURONIUM BROMIDE.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 1900zł;

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 9
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33000000
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL515
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Apteka szpitalna WS-SPZOZ w Zgorzelcu, ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec.

II.2.4) Opis zamówienia:
PAKIET NR 9, 11 pozycji asortymentowych ORCYPRENALINA, HIALURONIDAZA, METHYLERGOMETRIN,
BŁĘKIT PATENTOWY, DIMETYLOSULFOTLENEK, SÓL SODOWA TIOPENTALU, UROKINAZA, WERAPAMIL,
FENOTEROLU HYDROBROMEK, DIHYDRALAZYNA, ZIELEŃ INDOCYJANINOWA.
2.4. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 – Opis
przedmiotu zamówienia.
2.7. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego, o którym mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7
ustawy.
3.2. Oferowany przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi:
3.2.1. W przypadku składania oferty na produkty lecznicze – oferowany przedmiot zamówienia – produkty
lecznicze – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 2211 ze zmianami).
3.2.2. W przypadku składania oferty na wyroby medyczne – oferowany przedmiot zamówienia – wyroby
medyczne – muszą spełniać wymogi ustawy z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2017r.
poz. 211 ze zmianami).
3.2.3. W przypadku gdy przedmiot zamówienia nie ma obowiązku spełniania w/wym ustaw należy to wyraźnie
zaznaczyć w ofercie i złożyć stosowne oświadczenie o niepodleganiu w/wym ustawom oraz wskazać których
pozycji asortymentowych oświadczenie dotyczy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 28/02/2019
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Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane wadium w kwocie 1700zł;

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym
III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru
zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wyk., którzy:
1.nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy oraz art. 24
ust. 5 pkt 8 ustawy oraz
2.spełniają warunki udziału w postępowaniu (opisane w pkt 5 SIWZ):
1)dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej-dot. produktów
leczniczych-aktualnego zezwolenia/koncesji na prow. hurt. farm./składu konsygnacyjnego, a w przypadku gdy
Wyk. jest wytwórcą zezwolenia na wytw. prod. leczn. zgodnie z ust. z dnia 6 .9. 2001r. Prawo Farm.,
3. Zam. będzie żądał również oświadczenia wyk. o przynależności albo braku przynależności do tej samej
grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wyk. może złożyć wraz z
oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia
konkurencji w postępowaniu (zgodnie z treścią zał. nr 5 do SIWZ). Wykonawca w terminie 3 dnia od dnia
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5 Ustawy Pzp, przekaże Zam.
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24
ust.1pkt.23 Ustawy Pzp.
4. Zam. dokona oceny czy Wyk. nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na
podstawie złożonego przez Wyk. oświadczenia w formie standardowego formularza jednolitego europejskiego
dokumentu zamówienia zwanego dalej jednolitym dokumentem lub JEDZ sporządzonym zgodnie ze wzorem
stanowiącym zał nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w JEDZ-stanowią wstępne potwierdzenie, że Wyk. nie
podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o
zamówienie przez Wyk.-JEDZ składa każdy z Wyk. ubiegających się o zamówienie.
Wyk., który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu - składa DO OFERTY oświadczenie JEDZ
wg wzoru na zał nr 4 do SIWZ - dotyczące podwykonawców.
Wyk., który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw
wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim się powołuje na ich zasoby, warunków udziału wpostępowaniu
składa JEDZ(e) dotyczące tych podmiotów.
5. Zam. żąda od Wyk.,który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych
wart. 22a Ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt
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7.2. SIWZ – zgodnie z treścią Rozp. w spr. rodzajów dokumentów, jakich może żądać zam.od wyk. w post. o
udzielenie zamówienia
Dokumenty te dotyczą każdego z partnerów konsorcjum (przy ofercie wspólnej) oraz każdego z podmiotów na
zasoby których powołuje się Wyk. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu.
Złożona oferta musi zawierać:
1) wypeł. zał. nr 1 do SIWZ–Formularz oferty,
2) wypeł. zał. nr 2 do SIWZ–Formularz cenowy–przedmiot zamówienia (tylko pakietów na które składana jest
oferta).
3) wypeł. zał. nr 4 do SIWZ–Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ)
4) zał. nr 6 do SIWZ–zob. podmiotów trzecich (jeżeli dot.)–zgodnie z zapisem 7.12 i 7.13 SIWZ
5) pełnomocnictwa–jeżeli niezbędne–vide pkt. 12.4. – 12.5. SIWZ.
6) wadium (dot. formy niepieniężnej).
7. Zam. zastrzega zgodnie z art. 24aa Ustawy, że najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada czy Wyk.
którego oferta została oceniona jako najkorzyst., nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
1. Umowa zostanie zawarta na warunkach zawartych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 8 do SIWZ.
2. Zgodnie z treścią art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w postanowieniach
umowy. Możliwość dokonania zmian została ujęta w projekcie umowy

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE – OJ/S: 2017/S 223-463259

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 28/02/2018
Czas lokalny: 12:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:463259-2017:TEXT:PL:HTML
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Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 28/02/2018
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia – I piętro budynku administracji WS- SPZOZ w Zgorzelcu przy
ul.Lubańskiej 11-12, pokój nr 13-14.

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Październik 2018.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę którego oferta została najwyżej
oceniona,do złożenia w terminie 10 dni od dnia wezwania aktualnych na dzień złożenia oświadczeń
I/lub dokumentów potwierdzających okoliczności o których mowa w art.25ust.1 Ustawy,tj: dokumentów
wskazanych w SIWZ - pkt 7.1.1., pkt 7.1.2, pkt 7.2.1, pkt 7.2.2, pkt 7.2.3, pkt 7.2.4, pkt 7.3.1, pkt 7.6 -1)-5)
SIWZ.
2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Polski zamiast dokumentów o
których mowa w pkt. 7.2.1., 7.2.2., 7.2.3., 7.3 SIWZ, składa odpowiednie dokumenty wskazane w punkcie 7.5
SIWZ.
3. Szczegółowe warunki w zakresie wymaganych dokumentów, oświadczeń na potwierdzenie spełnienia
warunków udziału w przetargu oraz brak podstaw do wykluczenia oraz ich form zawiera SIWZ.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wniesienie wadium. Każda
oferta musi być zabezpieczona wadium. W przypadku gdy Wykonawca składa ofertę na wszystkie pakiety
wadium wynosi 57700zł w terminie składania ofert. W przypadku zabezpieczenia w formie pieniądza –
decyduje wpływu wadium na rachunek Zamawiającego. Oferty zawierające poszczególne pakiety muszą
być zabezpieczone wadium w wysokości odpowiedniej dla poszczególnych pakietów - zgodnie z wysokością
wskazaną w informacjach pod pakietami.
5. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
1) pieniądzu;
2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
3) gwarancjach bankowych;
4) gwarancjach ubezpieczeniowych;
5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 .11. 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i
1240)
W przypadku wnoszenia wadium w formie gwarancji, gwarancja musi być gwarancją nieodwołalną,
bezwarunkową i płatną na pisemne żądanie Zamawiającego, sporządzoną zgodnie z obowiązującym prawem i
winna zawierać następujące elementy:
— nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub
instytucji ubezpieczeniowej udzielającej gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib,
— określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją,
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— kwotę gwarancji,
— termin ważności gwarancji.
Z treści gwarancji powinno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie się Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu
kwoty wadium w okolicznościach określonych przepisami art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy, na każde pisemne żądanie
zgłoszone przez Zamawiającego.
Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub
poręczeń udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11. 2000 r. o
utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r., poz. 978 i
1240), należy złożyć w formie oryginału - w składanej ofercie przetargowej.
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz – dokument potwierdzający wniesienie wadium
musi zostać złożony w osobnej kopercie, załączonej do oferty. W przypadku trwałego załączenia w/wym.
dokumentu do oferty – Zamawiający nie zwróci dokumentu Wykonawcy.
Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy w Banku
MILLENNIUM S.A. nr konta 55 1160 2202 0000 0001 9259 2053 z dopiskiem: ”Przetarg nieograniczony – II
LEKI 04/ZP/2018”.
Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego
przed upływem terminu składania ofert.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
Faks:  +48 224587800

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Urząd Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 A
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587803
Adres internetowy:http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
02/02/2018

http://www.uzp.gov.pl

