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Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:172132-2019:TEXT:PL:HTML

Polska-Tarnów: Produkty farmaceutyczne
2019/S 073-172132

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

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

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie
ul. Szpitalna 13
Tarnów
33-100
Polska
Osoba do kontaktów: Joanna Ulanecka - Budynek Dyrekcji (Budynek A), ul. Szpitalna 13, pokój nr 11
Tel.:  +48 146310341
E-mail: zamowienia@ssz.tar.pl 
Faks:  +48 146310337
Kod NUTS: PL217
Adresy internetowe:
Główny adres: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod
adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za
pośrednictwem: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
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:
Dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia medycznego, substancji recepturowych, kontrastów, płynów infuzyjnych ...
Numer referencyjny: AE/ZP-27-19/19

II.1.2) Główny kod CPV

mailto:zamowienia@ssz.tar.pl
https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar


Dz.U./S S73
12/04/2019
172132-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 2 / 41

12/04/2019 S73
https://ted.europa.eu/
TED

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

2 / 41

33600000

II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy

II.1.4) Krótki opis:
Dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia medycznego, substancji recepturowych, kontrastów, płynów infuzyjnych,
antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników, preparatów do oczyszczania i nawilżania przewlekłych
ran oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków błon śluzowych. Zamawiający podzielił przedmiot
zamówienia na 40 pakietów. Zakres rzeczowy ujęty w Pakietach nr 1–40 określa Formularz Cenowy stanowiący
Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 2 420 154.20 PLN

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 - Leki
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-4 w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 119 591.48 PLN

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: nie

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:
Pakiet nr 2 - Leki
Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-6 w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 117 105.82 PLN

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: 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

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-2 w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 898.48 PLN

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: 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

II.2) Opis

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

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-3 w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 8 634.12 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 5 - Lek
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leku wymienionego i opisanego w pozycji nr 1 w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 45 849.24 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 6 - Kontrast
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Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy kontrastu wymienionego i opisanego w pozycji nr 1 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 21 786.00 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 7 - Kontrast
Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy kontrastu wymienionego i opisanego w pozycji nr 1 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
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Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 013.70 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8 - Kontrasty
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy kontrastów wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-4 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 178 583.60 PLN

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: nie

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:
Pakiet nr 9 - Preparaty do żywienia pozajelitowego
Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy preparatów do żywienia pozajelitowego wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-15 w Załączniku
Nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 48 463.32 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 10 - Preparaty do żywienia pozajelitowego
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy preparatów do żywienia pozajelitowego wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-12 w Załączniku
Nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 172.40 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 11 - Leki
Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-2 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 39 745.20 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12



Dz.U./S S73
12/04/2019
172132-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 10 / 41

12/04/2019 S73
https://ted.europa.eu/
TED

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

10 / 41

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 12 - Lek
Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leku wymienionego i opisanego w pozycji nr 1 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 45 886.20 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 13 - Leki
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Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leków wymienionych i opisanych w pozycji nr 1-2 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 967.50 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 14 - Kontrast
Część nr: 14

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy kontrastu opisanego i wymienionego w pozycji nr 1 w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
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Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 162 172.35 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 15 - Kontrast
Część nr: 15

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy kontrastu opisanego i wymienionego w pozycji nr 1 w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 37 709.00 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 16 - Kontrast
Część nr: 16

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy kontrastu opisanego i wymienionego w pozycji nr 1 w Załączniku nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 32 408.25 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 17 - Leki
Część nr: 17

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.
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II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-13 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 175 333.48 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 18 - Leki
Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-27 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 79 310.85 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 19 - Leki
Część nr: 19

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-2 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 13 719.20 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 20 - Leki (immunoglobuliny)
Część nr: 20
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II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leków (immunoglobulin) wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-2 w Załączniku Nr 1 do SIWZ –
Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 70 155.75 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 21 - Antybakteryjny płyn do przepłukiwania cewników
Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników wymienionego i opisanego w pozycji nr 1 w
Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
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Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 468.32 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 22 - Preparaty do oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran oraz preparat do dezynfekcji skóry i
antyseptyki błon śluzowych
Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy preparatu do oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran oraz preparatu do dezynfekcji skóry i
antyseptyków błon śluzowych wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-3 w Załączniku Nr 1 do SIWZ –
Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 5 035.55 PLN

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: nie
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II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

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

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 23 - Lek
Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leku wymienionego i opisanego w pozycji nr 1 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 1 473.00 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 24 - Lek
Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leku wymienionego i opisanego w pozycji nr 1 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 25 883.00 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 25 - Leki
Część nr: 25

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-28 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 148 059.78 PLN

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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 26 - Leki, preparaty do żywienia pozajelitowego i dietetyczne środki spożywcze specjalnego
przeznaczenia medycznego
Część nr: 26

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leków, preparatów do żywienia pozajelitowego i dietetycznych środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia medycznego wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-103 w Załączniku Nr 1 do SIWZ –
Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 75 076.24 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
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Pakiet nr 27 - Lek
Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leku wymienionego i opisanego w pozycji nr 1 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 49 399.20 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 28 - Lek
Część nr: 28

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leku wymienionego i opisanego w pozycji nr 1 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
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Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 16 940.80 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 29 - Leki
Część nr: 29

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-2 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 6 764.20 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 30 - Leki
Część nr: 30

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-3 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 140 865.00 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 31 - Preparaty mlekozastępcze płynne i w proszku, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia
żywieniowego
Część nr: 31

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
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Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy preparatów mlekozastępczych płynnych i w proszku, środków spożywczych specjalnego
przeznaczenia żywieniowego wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-6 w Załączniku Nr 1 do SIWZ –
Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 29 512.05 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 32 - Lek
Część nr: 32

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leku wymienionego i opisanego w pozycji nr 1 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 52 274.00 PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
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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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 33 - Lek
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leku wymienionego i opisanego w pozycji nr 1-3 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 38 226.80 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 34 - Lek
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Część nr: 34

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leku wymienionego i opisanego w pozycji nr 1 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 105 390.00 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 35 - Lek
Część nr: 35

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy leku wymienionego i opisanego w pozycji nr 1 w Załączniku Nr 1 do SIWZ – Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2
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II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 3 000.00 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 36 - Płyny infuzyjne i leki
Część nr: 36

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy płynów infuzyjnych i leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-11 w załączniku nr 1 do SIWZ–
Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 59 495.22 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 37 - Płyny infuzyjne
Część nr: 37

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy płynów infuzyjnych wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-11 w załączniku nr 1 do SIWZ–
Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 292 476.21 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 38 - Płyny infuzyjne i leki
Część nr: 38

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
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Dostawy płynów infuzyjnych i leków wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-5 w załączniku nr 1 do SIWZ–
Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 17 245.73 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 39 - Płyn do irygacji
Część nr: 39

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy płynu do irygacji wymienionego i opisanego w pozycji nr 1 w załączniku nr 1 do SIWZ –Formularzu
cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 11 676.93 PLN

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: 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

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 40 - Preparaty recepturowe
Część nr: 40

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33600000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL217
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Pomieszczenia magazynowe Apteki Szpitalnej.

II.2.4) Opis zamówienia:
Dostawy preparatów recepturowych wymienionych i opisanych w pozycjach nr 1-45 w załączniku nr 1 do SIWZ
– Formularzu cenowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Termin realizacji reklamacji / Waga: 98
Cena - Waga: 2

II.2.6) Szacunkowa wartość
Wartość bez VAT: 94 386.22 PLN

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: 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

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:
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1. 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 – dotyczy Pakietów nr 1-9, Pakietów nr 11-20, Pakietów nr 22-30 (z wyłączeniem Pakietu
nr 22 poz. 1-2 i Pakietu nr 26 poz. 100), Pakietów nr 32-38 (z wyłączeniem Pakietu nr 36 poz. 8 i Pakietu nr 38
poz. 3) oraz Pakietu nr 40.
Zamawiający uzna, że warunek został spełniony, jeżeli Wykonawca:
a) załączy do oferty podpisane oświadczenie, o którym mowa w pkt. IV.1.2.1 SIWZ (według Załącznika nr 2 do
SIWZ – Wykonawca ogranicza się do wypełnienia Sekcji α Części IV jednolitego dokumentu),
b) posiada ważne zezwolenie, licencję (odpowiedni dokument):
— zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) w zakresie prowadzenia hurtowni
farmaceutycznej w Polsce, lub równoważne w przypadku prowadzenia hurtowni farmaceutycznej w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, a w przypadku
składania oferty na leki psychotropowe i odurzające – odpowiednio wymagane zezwolenie, a w przypadku
składania oferty na prekursory – odpowiednio wymaganą licencję,
— zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego (GIF) na wytwarzanie produktów leczniczych, jeżeli
Wykonawca jest wytwórcą w Polsce, lub równoważne gdy Wykonawca jest wytwórcą w państwie członkowskim
Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
— w przypadku Wykonawcy prowadzącego skład celny lub konsygnacyjny – zezwolenie na prowadzenie
składu celnego lub konsygnacyjnego zawierające uprawnienie przyznane przez Głównego Inspektora
Farmaceutycznego (GIF) w zakresie obrotu produktami leczniczymi dla Wykonawców prowadzących skład w
Polsce lub równoważne w przypadku prowadzenia składu w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym
Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
W Pakiecie nr 10, Pakiecie nr 21, Pakiecie nr 22 poz. 1-2, Pakiecie nr 26 poz. 100, Pakiecie nr 31, Pakiecie nr
36 poz. 8, Pakiecie nr 38 poz. 3 i Pakiecie nr 39 Zamawiający nie określa warunku w powyższym zakresie.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji
lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany w zakresie Pakietów nr 1-9, Pakietów
nr 11-20, Pakietów nr 22-30 (z wyłączeniem Pakietu nr 22 poz. 1-2 i Pakietu nr 26 poz. 100), Pakietów nr
32-38 (z wyłączeniem Pakietu nr 36 poz. 8 i Pakietu nr 38 poz. 3) oraz Pakietu nr 40 do złożenia na wezwanie
Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następujących dokumentów:
2.1 Zezwolenia, licencji (odpowiedni dokument) z uwzględnieniem warunków określonych przez Zamawiającego
w pkt. IV.1.1.3.1 b) SIWZ.
Dokumenty, o których mowa wyżej aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni.
Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie wymaganych
oświadczeń i dokumentów według zasady: spełnia – nie spełnia.

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

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu
dotyczące posiadania zdolności technicznej lub zawodowej.
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2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności
technicznej lub zawodowej Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany do
złożenia na wezwanie Zamawiającego dokonane przed udzieleniem zamówienia następujących dokumentów:
2.1 Wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych,
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz
których dostawy zostały wykonane oraz dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie.
Wykaz sporządza się według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ z uwzględnieniem warunków
określonych przez Zamawiającego w pkt. IV.1.1.3.3 b) SIWZ.
Dowodami, o których mowa w pkt. 2.1 są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz,
którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli
z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów –
oświadczenie Wykonawcy.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Dokumenty, o których mowa wyżej aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w wyznaczonym przez
Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni.
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych
sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
stosunków prawnych.
4. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności
przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby
realizacji zamówienia. Zobowiązanie, o którym mowa wyżej sporządza się w oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem.
5. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełnienia
przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy
wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub
2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności
techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt. 3.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały ujęte w Ogólnych warunkach umowy – pkt XVI 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
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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: 20/05/2019
Czas lokalny: 10:00

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

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

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do: 18/07/2019

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/05/2019
Czas lokalny: 11:00
Miejsce:
Tarnów, Budynek Dyrekcji (Budynek A), ul. Szpitalna 13, pokój nr 11, POLSKA
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert jest jawne. Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy. Bezpośrednio przed otwarciem
ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia
ofert Zamawiający poda zawarte w ofertach:
— nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców,
— ceny ofert,
— warunki płatności,
— termin realizacji reklamacji.

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:
Za około 12 miesięcy.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawy).
1.2 Nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 5, 6, 7 i 8 ustawy.
2. W celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany załączyć do oferty aktualne na dzień składania ofert oświadczenie:
2.1 Oświadczenie Wykonawcy złożone w formie jednolitego dokumentu (JEDZ) składane na podstawie art. 25a
ust. 1 ustawy (według Załącznika nr 2 do SIWZ) w zakresie określonym przez Zamawiającego w SIWZ.
Oświadczenie, o którym mowa wyżej sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych
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podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty
dotyczące tych podmiotów (według Załącznika nr 2 do SIWZ). Wykonawca może wykorzystać w jednolitym
dokumencie nadal aktualne informacje zawarte w innym jednolitym dokumencie złożonym w odrębnym
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Jednolity dokument, o którym mowa wyżej Zamawiający przygotował
z wykorzystaniem narzędzia ESPD i udostępnia do wypełnienia w formacie .xml, jako Załącznik nr 2 do SIWZ,
na Platformie. Wykonawca wypełnia formularz JEDZ/ESPD przy wykorzystaniu bezpłatnego elektronicznego
narzędzia (serwisu) umożliwiającego wypełnienie i ponowne wykorzystanie JEDZ/ESPD dostępnego na stronie
internetowej https://espd.uzp.gov.pl Wypełniony formularz JEDZ/ESPD należy złożyć w postaci elektronicznej
opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pośrednictwem Platformy.
3. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24
ust. 1 pkt 23 ustawy Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następującego oświadczenia:
3.1. Oświadczenia Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej
(według Załącznika nr 3 do SIWZ).
Oświadczenie, o którym mowa wyżej Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od
dnia zamieszczenia na Platformie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy. Wraz ze złożeniem
oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do
zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
4. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Wykonawca,
którego oferta zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany do złożenia na wezwanie Zamawiającego
dokonane przed udzieleniem zamówienia następujących dokumentów i oświadczeń:
4.1. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia
na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,
4.2. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 ustawy oraz,
odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4.3. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy wystawionej
nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
4.4. zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z
opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub
innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym
w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał
przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w
całości wykonania decyzji właściwego organu,
4.5. zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie
zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3
miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4.6. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej
decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie

https://espd.uzp.gov.pl
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płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia
w sprawie spłat tych należności.
4.7. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne.
4.8. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na
karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy.
4.9. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu
obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu
społecznym w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy.
4.10. oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w
ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716 z poź. zm).
Jeżeli Wykonawca będzie polegał na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a
ustawy, zobowiązany jest do przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w
pkt. 4.1- 4.10.
5. W celu potwierdzenia spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego,
Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona jest zobowiązany złożyć na wezwanie Zamawiającego
dokonane przed udzieleniem zamówienia następujące oświadczenia i dokumenty:
5.1. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie
Pakietów nr 1-9, Pakietów nr 11-20, Pakietów nr 22-30 (z wyłączeniem Pakietu nr 22 poz. 1-2 i Pakietu nr 26
poz.100), Pakietów nr 32-38 (z wyłączeniem Pakietu nr 36 poz. 8 i Pakietu nr 38 poz. 3) oraz Pakietu nr 40
asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo Farmaceutyczne
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 z póź. zm), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika Nr
4 do SIWZ).
5.2. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietu
nr 21, Pakietu nr 22 poz. 1-2, Pakietu nr 26 poz. 100, Pakietu nr 36 poz. 8, Pakietu nr 38 poz. 3 i Pakietu nr 39
asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 20.5.2010 r. o wyrobach medycznych
(Dz.U. z 2017 r. poz.211 z póź. zm.), które przedłoży Zamawiającemu na każde żądanie (według Załącznika nr
4 do SIWZ).
5.3. Oświadczenie, iż Wykonawca posiada niezbędne dokumenty dopuszczające oferowany w zakresie Pakietu
nr 10 i Pakietu nr 31 asortyment do obrotu i używania na terenie RP zgodnie z ustawą z dnia 25.8.2006 r. o
bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2018 r. poz. 1541 z późn. zm.), które przedłoży Zamawiającemu
na każde żądanie (według Załącznika nr 4 do SIWZ).
5.4. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany w zakresie Pakietu nr 10 i Pakietu nr 31 asortyment spełnia
wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 16.9.2010 r. w sprawie środków spożywczych
specjalnego przeznaczenia żywieniowego (Dz.U. z 2015 r., poz.1026 z póź. zm) (według Załącznika nr 4 do
SIWZ).
5.5. Oświadczenie Wykonawcy, że oferowany w zakresie Pakietu nr 10 i Pakietu nr 31 asortyment spełnia
wymagania określone w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 609/2013 z dnia 12.6.2013
r. w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia
medycznego i środków spożywczych zastępujących całodzienną dietę, do kontroli masy ciała oraz uchylające
dyrektywę Rady 92/52/EWG, dyrektywy Komisji 96/8/WE, 1999/21/WE, 2006/125/WE i 2006/141/WE,
dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/39/WE oraz rozporządzenia Komisji (WE) nr 41/2009 i (WE)
nr 953/2009 (Dz.U.UE.L.2013.181.35 z dnia 29.6.2013)(według Załącznika nr 4 do SIWZ).



Dz.U./S S73
12/04/2019
172132-2019-PL

- - Dostawy - Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta 36 / 41

12/04/2019 S73
https://ted.europa.eu/
TED

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

36 / 41

5.6. Oświadczenie Wykonawcy, że załadunek i transport oferowanego w zakresie Pakietów nr 1-9, Pakietów
nr 11-20, Pakietów nr 22-30 (z wyłączeniem Pakietu nr 22 poz. 1-2 i Pakietu nr 26 poz. 100), Pakietów nr
32-38 (z wyłączeniem Pakietu nr 36 poz. 8 i Pakietu nr 38 poz. 3) oraz Pakietu Nr 40 asortymentu odbywać się
będzie zgodnie z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13.3.2015 r. w sprawie
wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 509 z późn. zm.)(według Załącznika nr 4 do
SIWZ).
5.7. Oświadczenie Wykonawcy, że gwarantuje, iż warunki transportu zamawianych w zakresie Pakietu nr 10,
Pakietu nr 21, Pakietu nr 22 poz. 1-2, Pakietu nr 26 poz. 100, Pakietu nr 31, Pakietu nr 36 poz. 8, Pakietu nr 38
poz. 3 i Pakietu nr 39 wyrobów będą zgodne z zaleceniami producenta (według Załącznika nr 4 do SIWZ).
5.8. Materiały, ulotki informacyjne (w języku polskim) dotyczące przedmiotu zamówienia zaoferowanego w
Pakiecie nr 10, Pakiecie nr 21, Pakiecie nr 22 poz. 1-2, Pakiecie nr 26 poz. 100, Pakiecie nr 31, Pakiecie nr 36
poz. 8, Pakiecie nr 38 poz. 3 i Pakiecie nr 39.
5.9. Materiały, ulotki informacyjne (w języku polskim) dotyczące zaoferowanych w Pakiecie nr 1 poz. 4 oraz
w Pakiecie nr 2 poz. 6 strzykawek i przyrządów do pobierania płynu infuzyjnego z butelek potwierdzające
spełnianie wymaganych przez Zamawiającego w Formularzu Cenowym parametrów.
Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w pkt. 4 i pkt. 5 aktualne na dzień ich złożenia Wykonawca złoży w
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 10 dni.
6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczy-pospolitej Polskiej :
6.1 zamiast dokumentów o których mowa w pkt. IV.1.4.1.2 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 oraz ust.
5 pkt 5 i 6 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.2 zamiast dokumentów o których mowa w pkt. IV.1.4.1.3 SIWZ – składa informację z odpowiedniego rejestru
albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub
administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy -
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
6.3 zamiast dokumentów o których mowa w pkt. IV.1.4.1.1, pkt. IV.1.4.1.4 i pkt. IV.1.4.1.5 SIWZ – składa
dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania,
potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że
zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty
zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert.
6.4 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania
ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt.6.1 - 6.3, zastępuje
się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub
gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce
zamieszkania tej osoby – wystawione odpowiednio w terminach określonych w pkt. 6.1 - 6.3.
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7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej
miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt.
IV.1.4.1.2 i pkt. IV.1.4.1.3 SIWZ, składa dokument, o którym mowa w pkt. 6.1 i 6.2, w zakresie określonym w
art. 24 ust.1 pkt. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt. 6 ustawy. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba,
której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym
oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo
organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej
osoby - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
8. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku, Wykonawcy
ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo
reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
9. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, wymagane w niniejszym
postępowaniu oświadczenie, o którym mowa w pkt.IV.1.2.1 SIWZ w zakresie, w którym każdy z Wykonawców
wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia oraz dokumenty
wymienione w pkt.IV.1.3.1 SIWZ i pkt. IV.1.4.1 SIWZ muszą być złożone przez każdy podmiot. Pozostałe
dokumenty i oświadczenia przez podmioty występujące wspólnie, a oferta musi być podpisana przez
pełnomocnika, o którym mowa w art.23 ust.2 ustawy.
10. Przystępujący do przetargu Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości:
10.1 w przypadku złożenia oferty obejmującej całość zamówienia - w wysokości 24 203 PLN
10.2 w przypadku złożenia oferty w ramach pakietu - wartość wadium dla poszczególnych pakietów podana
została w Formularzu Cenowym - Załącznik Nr 1 do SIWZ.
11. Ponadto wraz z ofertą za pośrednictwem Platformy należy złożyć:
11.1. Wypełniony w postaci elektronicznej i podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym Załącznik nr 1
do SIWZ – Formularz Cenowy.
11.2. Oświadczenie, że Wykonawca zamierza zrealizować zamówienie siłami własnymi (złożone w pkt.V.1
Formularza Ofertowego), a w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom należy (w pkt. V.2
Formularza Ofertowego) wskazać część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom
oraz podać firmy tych podwykonawców.
11.3. Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z treścią specyfikacji, nie wnosi co do niej zastrzeżeń i
akceptuje ogólne warunki umowy ujęte w niniejszej specyfikacji (złożone w pkt.V.3 i 4 Formularza Ofertowego).
11.4. W przypadku podmiotów występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo osoby (osób) do
reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia
umowy w sprawie zamówienia publicznego.
11.5. Oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, z
uwzględnieniem postanowień pkt.VI SIWZ.
12. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu odbywa się przy użyciu
Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar (dalej: Platforma). Postępowanie prowadzone
jest na Platformie w zakładce „Postępowania” pod „Nazwą” zgodną z nazwą prowadzonego postępowania.
Ilekroć w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia lub w przepisach o zamówieniach publicznych
mowa jest o stronie internetowej należy przez to rozumieć także Platformę. Korzystanie z Platformy przez
Wykonawców jest bezpłatne.
13. Ofertę sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym oraz w języku polskim. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy.

https://platformazakupowa.pl/pn/ssz_tar
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Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia oferty znajduje się na stronie internetowej pod
adresami: https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-
instrukcje
14. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują
się numerem postępowania określonym przez Zamawiającego na pierwszej stronie SIWZ tj. AE/ZP-27-19/19
15. Wykonawca przystępując do niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje
warunki korzystania z Platformy określone w „Regulaminie” zamieszczonym na stronie internetowej pod
adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz uznaje go za wiążący.
16. Zamawiający informuje, że instrukcje korzystania z Platformy dotyczące w szczególności logowania,
pobrania dokumentacji, składania wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ, składania ofert oraz innych czynności
podejmowanych w niniejszym postępowaniu przy użyciu Platformy znajdują się w zakładce „Instrukcje dla
Wykonawców" na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
17. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych
kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w
„Regulaminie” oraz „Instrukcjach dla Wykonawców" zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem:
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin oraz https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią regulaminu i instrukcji, o których mowa wyżej, a treścią SIWZ
zastosowanie mają zapisy SIWZ.
18. Za datę złożenia wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych
kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Platformy.
19. Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski,
zawiadomienia oraz informacje (nie dotyczy oferty) przekazywane są w postaci elektronicznej za
pośrednictwem Platformy i formularza „Wyślij wiadomość”. Za datę złożenia oświadczeń, wniosków,
zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich przesłania za pośrednictwem Platformy poprzez
kliknięcie przycisku „Wyślij wiadomość” po którym pojawi się komunikat, że wiadomość została wysłana do
Zamawiającego.
20. Zalecenia Zamawiającego odnośnie kwalifikowanego podpisu elektronicznego:
— dla dokumentów w formacie .pdf zaleca się podpis w formatem PAdES,
— dokumenty w formacie innym niż .pdf zaleca się podpisywać formatem XAdES.
21. Niezbędne wymagania sprzętowo-aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie:
— stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 256 kbit/s;
— zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Chrome i FireFox w najnowszej
dostępnej wersji, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”,
— Platforma jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli,
— zainstalowany program Adobe Acrobat Reader lub inny obsługujący pliki w formacie .pdf,
— Platforma pozwala wgrać plik o dowolnym rozszerzeniu (m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip)
— Platforma zapewnia szyfrowanie połączenia internetowego za pomocą SSL.
22. Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa,
tj. m.in.: .doc, .docx, .xls, .xlsx, .pdf, .zip, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.
Występuje limit objętości plików lub spakowanych folderów w zakresie całej oferty do 1 GB przy maksymalnej
ilości 20 plików lub spakowanych folderów. W przypadku większych plików zaleca się pakować pliki dzieląc je
na mniejsze paczki po np. 75 MB. Występuje limit objętość plików lub spakowanego katalogu w zakresie całej
wiadomości do 1 GB przy maksymalnej ilości 20 plików lub spakowanych katalogów.
23. Informacja na temat kodowania i czasu odbioru danych:

https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
https://platformazakupowa.pl/strona/1-regulamin
https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje
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− pliki Oferty załączone przez Wykonawcę na Platformie i zapisane, widoczne są w Platformie jako
zaszyfrowane. Możliwość otworzenia plików dostępna jest dopiero po odszyfrowaniu przez Zamawiającego po
upływie terminu otwarcia ofert,
− oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz
dokładny czas (hh:mm:ss).
24. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub
oświadczeń musi być zgody z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
27.6.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz Rozporządzeniu Ministra
Rozwoju z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy
w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
25. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26.7.2016
r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii
dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
26. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia,
opatrzenie jej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Wykonawcę albo odpowiednio przez podmiot, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy, albo przez
podwykonawcę jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia za
zgodność z oryginałem.
27. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego
zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
28. Jeżeli oryginał dokumentu lub oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub inne dokumenty
lub oświadczenia składane w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie zostały sporządzone w postaci
dokumentu elektronicznego, Wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię posiadanego
dokumentu lub oświadczenia.
29. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy
użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
30. W przypadku przekazywania przez Wykonawcę dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane
kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dane kwalifikowanym podpisem elektronicznym
jest równoznaczne z poświadczeniem przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem wszystkich elektronicznych
kopii dokumentów zawartych w tym pliku, z wyjątkiem kopii poświadczonych odpowiednio przez innego
Wykonawcę ubiegającego się wspólnie z nim o udzielenie zamówienia, przez podmiot, na którego zdolnościach
lub sytuacji polega Wykonawca, albo przez podwykonawcę.
31. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów lub
oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
32. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język
polski.
33. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:
— administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie,
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, POLSKA, tel. 14 63 10 100;
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— administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych. Kontakt do inspektora ochrony danych
osobowych: 33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13, POLSKA, tel. 14 63 10 130, e-mail iod@ssz.tar.pl  ,
— Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z
postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy leków, preparatów do żywienia dojelitowego
i pozajelitowego, dietetycznych środków spożywczych specjalnego przeznaczenia medycznego, substancji
recepturowych, kontrastów, płynów infuzyjnych, antybakteryjnego płynu do przepłukiwania cewników,
preparatów do oczyszczania i nawilżania przewlekłych ran oraz preparatu do dezynfekcji skóry i antyseptyków
błon śluzowych – sprawa AE/ZP-27-19/19 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;
— odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie
dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy; oraz Open Nexus Sp. z o.o., ul. 28
Czerwca 1956 Roku 406, 61-441 Poznań, POLSKA;
— Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat od
dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata,
okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; przez okres wymagany przepisami ustawy z dnia
29.9.1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r., poz.351), przez okres wskazany w Jednolitym Rzeczowym
Wykazie Akt;
— obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest
wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy;
— w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
— posiada Pani/Pan:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (Wyjaśnienie:
skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może
naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.),
— na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych
z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia
przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze
środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.),
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
— nie przysługuje Pani/Panu:
— w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676

mailto:iod@ssz.tar.pl
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Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z art. 180 ustawy Prawo zamówień
publicznych, w terminie:
— 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia
– jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie, albo w terminie 15 dni – jeżeli
zostały przesłane winny sposób,
— 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na
stronie internetowej wobec treści ogłoszenia i SIWZ,
— 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć
wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia,
— 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,
jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty
najkorzystniejszej,
— 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, jeżeli Zamawiający mimo takiego obowiązku nie przesłał
Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.:  +48 224587840
E-mail: uzp@uzp.gov.pl 
Faks:  +48 224587700
Adres internetowy: http://www.uzp.gov.pl

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
09/04/2019
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mailto:uzp@uzp.gov.pl
http://www.uzp.gov.pl

