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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:591178-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Słupca: Produkty farmaceutyczne
2019/S 241-591178

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Oficjalna nazwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy
Adres pocztowy: ul. Traugutta 7
Miejscowość: Słupca
Kod NUTS: PL414
Kod pocztowy: 62-400
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Estera Urbaniak
E-mail: eurbaniak@szpital.slupca.pl 
Tel.:  +48 632752300-486
Faks:  +48 632752116
Adresy internetowe:
Główny adres: www.szpital.slupca.pl

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: www.szpital.slupca.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

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:
Dostawa leków, opatrunków leczniczych, płynów do dializ, płynów infuzyjnych i preparatów do żywienia.
Numer referencyjny: SPZOZ/ZP/PN/382/28/2019

II.1.2) Główny kod CPV
33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

mailto:eurbaniak@szpital.slupca.pl
www.szpital.slupca.pl
www.szpital.slupca.pl
https://miniportal.uzp.gov.pl/
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Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków, opatrunków leczniczych, płynów do dializ, płynów infuzyjnych i
preparatów do żywienia zgrupowanych w 23 częściach zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis
poszczególnych części zamówienia zawiera załącznik nr 2 Formularz asortymentowo-cenowy.
2. Zaoferowane leki muszą spełniać wymagane prawem warunki dopuszczające je do stosowania na
terenie RP. W przypadku leku niedostępnego na rynku (brak produkcji, brak dostaw do kraju, brak rejestru,
brak harmonizacji, tymczasowe wstrzymanie produkcji) i leku równoważnego, którym można go zastąpić
Zamawiający wymaga aby podać ostatnią cenę sprzedaży leku oraz uwagę o jego braku. W przypadku
zaoferowania produktu o innej ilości leku w opakowaniu jednostkowym, należy odpowiednio przeliczyć ilości
w zaokrągleniu do całego opakowania. Zamawiający dopuszcza zmianę postaci leku (np. ampułki na fiolki,
kapsułki na tabletki).

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:
Antybiotyki, chemioterapeutyki, leki przeciwgrzybicze, przeciwgruźlicze i przeciwzapalne
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
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po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Środki narkotyczne
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
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II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Płyny krwiozastępcze i uzupełniające
Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów krwiozastępczych i uzupełniających. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Płyny infuzyjne i uzupełniające
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Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów infuzyjnych i uzupełniających. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Heparyna drobnocząsteczkowa – Nadroparinum i leki różne
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki różne I
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej



Dz.U./S S241
13/12/2019
591178-2019-PL

Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 7 / 25

13/12/2019 S241
https://ted.europa.eu/
TED

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

7 / 25

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki różne II
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki różne III
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
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albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Leki różne IV
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Substancje do wykonywania leków recepturowych
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa substancji do wykonywania leków recepturowych. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Heparyna drobnocząsteczkowa II
Część nr: 11
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa leków. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik
numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Żywienie dojelitowe
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
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II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do żywienia dojelitowego. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Żywienie pozajelitowe
Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa preparatów do żywienia pozajelitowego. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

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

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Albuminy osocza ludzkiego
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa albumin osocza ludzkiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
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II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Środek kontrastowy
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa środka kontrastowego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
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Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Immunoglobulina anty-rh0(d)
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Immunoglobuliny anty-rh0(d). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Immunoglobulina ludzka anty-D 150
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Immunoglobuliny ludzkiej anty-D 150. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Immunoglobulina ludzka do stosowania dożylnego
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
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33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa Immunoglobuliny ludzkiej do stosowania dożylnego. Szczegółowy opis
przedmiotu zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opatrunki hydrokoloidowe
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
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Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków hydrokoloidowych. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Materiały opatrunkowe I
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

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
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Opatrunki do wkłuć centralnych
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa opatrunków do wkłuć centralnych. Szczegółowy opis przedmiotu
zamówienia stanowi załącznik numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
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Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Płyny do dializ
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów do dializ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi
załącznik numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
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danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Materiały opatrunkowe II
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL414
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy, ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca

II.2.4) Opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów opatrunkowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
stanowi załącznik numer 2 do SIWZ - Formularz asortymentowo – cenowy.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

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

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

II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: tak
Opis opcji:
W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może skorzystać z prawa opcji obejmującego prawo do
zmniejszenia lub zwiększenia ilości zakupywanego asortymentu w danej pozycji do 20 % wartości danej pozycji
po cenie jednostkowej określonej w ofercie. W przypadku nieskorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji,
albo w przypadku skorzystania w niepełnym zakresie, Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia.
Zamawiający może skorzystać z prawa opcji w przypadku wyczerpania zakresu podstawowego dostawy w
danej pozycji, jeśli pojawi się potrzeba zwiększenia zakresu tej dostawy lub zmniejszenia ilości. W takiej sytuacji
Zamawiający poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa opcji.

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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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 Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z
odrębnych przepisów.
Na potwierdzenie spełniania powyższego warunku Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualne zezwolenie,
koncesję lub licencję na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo
farmaceutyczne. Jeżeli Wykonawca nie ma obowiązku posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji składa
oświadczenie, że nie ma obowiązku posiadania w/w dokumentów.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał z należytą starannością, co najmniej dwa
różne zamówienia polegające na dostawie leków oraz załączyć dokumenty potwierdzające, że dostawy zostały
wykonane należycie (referencje).

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ.

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

Sekcja IV: Procedura
IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

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

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

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

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

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 15/01/2020
Czas lokalny: 10:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
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Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 15/01/2020
Czas lokalny: 10:30
Miejsce:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Słupcy ul. Traugutta 7, 62-400 Słupca
Budynek C, parter pokój nr 11.
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania. Bezpośrednio przed
otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas
otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu
wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach

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

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium. Kwoty wadium dla poszczególnych części
zamówienia są następujące:
1. 2 502,32 zł
2. 211,47 zł
3. 1 253,30 zł
4. 739,85 zł
5. 980,49 zł
6. 6 079,40 zł
7. 2 541,17 zł
8. 464,90 zł
9. 157,82 zł
10. 100,90 zł
11. 503,80 zł
12. 320,76 zł
13. 849,01 zł
14. 1 517,72 zł
15. 919,79 zł
16. 126,55 zł
17. 104,80 zł
18. 158,33 zł
19. 297,81 zł
20. 280,96 zł
21. 210,06 zł
22. 235,98 zł
23. 60,26 zł
2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert.
3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
— pieniądzu,
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— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że
poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
— gwarancjach bankowych,
— gwarancjach ubezpieczeniowych,
— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada
2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r.
poz. 978 i 1240).
4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez
Zamawiającego. Wykonawca dołącza do oferty dowód wpłaty wadium. Na poleceniu przelewu należy wpisać:
„Wadium - dostawa leków SPZOZ/ZP/PN/382/28/2019”. W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie
oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 3 muszą
zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.
5. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować
będzie data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego.
Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia
należytego wykonania umowy określa ustawa Pzp.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej
podstawę jego wniesienia – jeżeli zostało przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy
PZP albo w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ wnosi się w terminie
10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej. 3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10
dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o
okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17A
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl
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E-mail: odwolania@uzp.gov.pl 
Tel.:  +48 224587801
Faks:  +48 224587800
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
11/12/2019

mailto:odwolania@uzp.gov.pl
www.uzp.gov.pl

